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WIEM CO JEM cz.4 – 
  

Świeże soki, szejki  

pij na zdrowie!!! 
 

O czym dzisiaj w Klubie Zdrowia? 
 

Dziś kolejne spotkanie z cyklu kursu „Wiem co jem”, który realizujemy 

przy współpracy z Korespondencyjną Szkołą Lepszego Życia z Bielsko – 

Białej. Porozmawiamy o niesamowitej mocy jaką kryją w sobie warzywa 

i owoce spożywane przez nas pod postacią świeżo wyciśniętych soków 

oraz różnego rodzaju koktajli. Poznamy różnice między jednym 

napojem a drugim. Dowiemy się jakie zasady stosować przy ich 

komponowaniu. W ostatnim czasie tego rodzaju napoje stały się bardzo 

popularne. Możliwe, że jest to pewien trend kulinarny, ale z pewnością 

rośnie także odpowiedzialność wśród społeczeństwa za swoje zdrowie. 

Ludzie nie chcą chorować i szukają skutecznych metod na utrzymanie 

zdrowia bądź też wyjścia z choroby. Świeże soki i szejki to świetne 

rozwiązanie, to brakujące ogniwo w naszej diecie, to także skuteczny 

sposób na naturalną suplementację. Jak zwykle nasze spotkania  

łączą w sobie wymiar teoretyczny z praktycznym, tak więc po wykładzie 

zapraszamy na pokaz przygotowania i degustację zielonych szejków. 

Spotkanie poprowadzi dla nas p. Ewa Świątek - koordynator Klubu 

Zdrowia w Szczecinie.  

 



 

 

www.szczecin.adwentysci.org 

Zdrowe i pyszne napoje dla Ciebie i Twoich bliskich!  

Do ich przygotowania niezbędne jest urządzenie wysokoobrotowe 

(szejki) oraz wyciskarka lub sokowirówka (soki).  

 

Wzmacniający warzywniaczek  
Składniki:  

pół pomidora, 1 marchewka, 1 gałązka naci selera, 1 garść szpinaku,  
pół papryki, 1 jabłko   

 

Wykonanie: 

1. Umyć składniki, pokroić i wycisnąć sok. 

2. Spożywać zaraz po przygotowaniu. 

 

Koktajl z ziaren  

Składniki:  

2 łyżki migdałów, 2 łyżki słonecznika, 2 łyżki ziaren sezamu, 2 łyżki ziaren 
lnu, 2 szklanki wody o temperaturze pokojowej, 1 szklanka świeżych lub 
mrożonych jagód lub truskawek, 1 łyżeczka miodu (opcjonalnie) 

 

Wykonanie: 

1. Namoczyć ziarna na noc (w oddzielnym naczyniu nasiona lnu). 

2. Namoczone ziarna przepłukać pod bieżącą wodą. Ziarna lnu dodać 
 z wodą, w której się moczyły.  

3. Zblendować wszystkie składniki razem. 
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Wykonanie poniższych propozycji jest w każdym przypadku takie samo. 
Owoce i zieleninę dokładnie zmiksować po czym dodać odpowiednią ilość 
wody, wymieszać. 

Zielony na pierwszy raz  
 
Składniki:  

banan, jabłko, pomarańcza, garść zieleniny (szpinak, jarmuż, natka 
pietruszki, rzodkiewki, marchewki…), woda do uzyskania pożądanej 
konsystencji  

Awokado i jarmuż  
Składniki:  

¼ awokado, gruszka, banan, kiwi, garść jarmużu, woda do uzyskania 
pożądanej konsystencji  

Miętowy  
Składniki:  

4 listki świeżej mięty, 2 dojrzałe gruszki, ¼ główki sałaty (np. masłowa, 
rzymska, karbowana…), kilka kropli soku z cytryny, woda do uzyskania 
pożądanej konsystencji  

Słodka gryczanka 
Składniki:  

½ szklanki kaszy gryczanej (niepalonej, namoczonej na noc lub wcześniej 
ugotowanej), 1 banan, 3 daktyle, 1 szklanka mleka kokosowego, ½ łyżeczki 
cynamonu.  
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Skorzystaj z innych bezpłatnych programów na Placu Mariackim 

RELACJE ZE SPOTKAŃ NA FACEBOOKU – ADWENTYŚCI SZCZECIN 
 

SPOTKANIA MODLITEWNE  

wtorek godz. 18.00 

Gdy czujesz się samotny, potrzebujesz wsparcia,  

nie masz komu zwierzyć się ze swoich problemów…  
 

CZYTELNIA I BIBLIOTEKA KLUBU ZDROWIA 

środa godz. 16:00 – 17:00 

17.00 – 18.00 – gimnastyka ogólna 
 

25.11.201 - 16.12.2017  
PROJEKCJE FILMÓW O WIELKICH REFORMATORACH I REFORMACJI  

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, plac Mariacki 4, Szczecin 
 

 25.11.2017 (sobota), godz. 18.00 – film pt. „Luter” 

 02.12.2017 (sobota), godz. 18.00 – film pt. „Jan Hus” 

 09.12.2017 (sobota), godz. 18.00  – film pt. „John Wesley” 

 16.12.2017 (sobota), godz. 18.00  – film pt. „Boży Banita” 

NABOŻEŃSTWA 

sobota godz. 10.00  

 
 

 

KLUB ZDROWIA W STYCZNIU  

„Wiem co jem cz.5 -  Nakarm swój mózg  

Jak dieta wpływa na nasze emocje!” 

14 styczeń (niedziela) godz.16.00 

Plac Mariacki 4 
 


