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DIETA – naturalna czy nauczona? 
 

 

 

 

 

 

 

O czym dzisiaj w Klubie Zdrowia? 
 
Na dzisiejszym spotkaniu w Klubie Zdrowia porozmawiamy o naszej diecie. Czy to co jemy 

jest dla nas naturalne, czy też ktoś nas nauczył jeść to co jemy? Jaki wpływ ma to na nasze 

zdrowie, jakie niesie za sobą konsekwencje? Co kryje się za pięknymi reklamami i 

kuszącymi swoim opakowaniem produktami pochodzenia zwierzęcego? Poznamy 

zapominaną lub niechcianą prawdę na temat tych produktów. Prawdę, nad którą większość 

ludzi nie zastanawia się, spożywając na przykład mięso, jaja, sery czy pijąc mleko. Treści 

dzisiejszego wykładu dadzą odpowiedź na te pytania, a nasz gość Gabriel Chmielewski – 

trener osobisty i promotor zdrowia chętnie odpowie na wiele innych pytań, które zapewne 

pojawią się podczas spotkania. 

 

 

Coś dla ciała 
 
Po wykładzie zapraszamy na degustację potraw NATURALNYCH. Chcemy Państwa 
zachęcić do przygotowania ich w domach, dla siebie i swoich bliskich. Motywujmy się 
wspólnie do zmiany naszych nawyków żywieniowych, po to aby żyło nam się zdrowiej a 
przez to i lepiej. Niech to, co znajduje się na naszych stołach będzie naszym świadomym 
wyborem.  
 
Coś dla ducha  
Fragment książki „Bądź zdrów! To nie takie trudne.” 

 
„Wyobraź sobie, że kupiłeś samochód swoich marzeń! Czy przyszłoby Ci do głowy, by wlewać do baku 

najtańsze paliwo, zaniedbywać wymianę oleju i ignorować zalecane przez producenta przeglądy?  

Z pewnością nie! Ludzki organizm jest znacznie wspanialszy, bardziej złożony i skomplikowany w swym 

działaniu niż najdroższy samochód. Nasze ciało jest mistrzowsko zaprojektowane. (…) Przyjrzyjmy się 

jadłospisowi, jaki Bóg dał naszym prarodzicom w Edenie. W pierwszej księdze Biblii, księdze Rodzaju 

czytamy o tym jak Bóg określił dietę najlepiej sprzyjającą zdrowiu ludzi. Potem rzekł Bóg: Oto daję wam 

wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie: 

niech będzie dla was pokarmem!” 

Dieta roślinna to najlepsze paliwo dla człowieka, gdyż tak zaprojektował nas nasz 

konstruktor, stworzyciel BÓG. 
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Granola 
 
Składniki: 

7 szkl. płatków owsianych,1/2 szkl. zarodków pszennych 1 szkl. orzechów, 1 szkl. wiórków 

kokosowych, 1 szkl. mąki z pełnego przemiału, ½ szkl. oleju, ½ szkl. wody, 1 łyżka 

wanilii,1/2 łyżka soli, 4 łyżki miodu. 

 

Wykonanie: 

Zmiksować wodę, olej, wanilię, sól i miód w blenderze. 

Suche składniki wymieszać i dodać zmiksowany płyn. Dobrze wymieszać. Całość powinna 

przyjąć konsystencję „kruszonki”.  

Wysypać granolę na blachę i włożyć do rozgrzanego piekarnika. 

Piec 15 minut w temperaturze ok.180C, a następnie obniżyć temperaturę do ok. 100C , 

dosuszać przez 45 min. Podawać z bakaliami i mlekiem (np. jaglane, owsiane) lub sokiem 

owocowym. 

  

 

Mleko jaglane 
 
Składniki: 

¼ szkl. ugotowanej kaszy jaglanej, ¾ szkl. przegotowanej wody, 2-3 łyżki miodu 

(opcjonalnie),sól do smaku. 

 

Wykonanie: 

Ugotowaną kaszę łączymy z wodą i miksujemy. Powstały płyn partiami przecedzamy przez 

gęste sitko wyłożone dużą gazą. Czynność powtarzamy dwukrotnie. Gotowe mleko 

doprawiamy miodem i solą. 

 

 

Pieczeń z grochu 
 
Składniki: 

1 szkl. gotowanego grochu, 3 łyżki mielonej cebuli, 1 szkl. startej marchwi, 1/3 szkl. 

rozdrobnionych orzechów wloskich, 1 szkl. bułki tartej, 1 łyzka oleju, posiekana zielona 

pietruszka, sól. 

 

Wykonanie: 

Wszystkie składniki dobrze wymieszać i umieścić w natłuszczonej brytfance. Posypać tartą 

bułką. Piec ok.45 min. w temp.180C. 
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Pasta z selera 
 
Składniki: 

1 ugotowany seler, 2 -3 ugotowane marchewki, 2podduszone cebule, 2-3 ogórki kiszone, 
szczypiorek, sól, pieprz do smaku  
Wykonanie: 

Pierwsze 3 składniki zmiksować. Ogórki drobno pokroić w kostkę i dodać do pasty.  

Po wierzchu posypać szczypiorkiem.  

 

Sałatka z cieciorką 
 
Składniki: 

2 szkl. ugotowanej cieciorki, 2 szkl. drobno posiekanego brokuła lub kalafiora,1/4 szkl. 

posiekanej cebuli, ¼ szkl. posiekanej czerwonej papryki, ¼ szkl. posiekanej zielonej papryki, 
½ szkl. pokrojonych w plasterki czarnych oliwek. 

Wykonanie: 

Wszystkie składniki wymieszać i zalać sosem włoskim. 

 

Makowiec  
 
Składniki na ciasto: 

5dkg drożdży, ½ litra wody, 3 łyżki miodu, 3 łyżki oleju, 1 łyżeczka soli, 1kg. mąki razowej 

lub białej z dodatkiem zmielonych otrąb, kurkuma. 

Masa makowa: 

½ kg maku, ½ szkl. bakalii, 5 łyżek miodu, 2 łyżki mąki ziemniaczanej, 4 łyżki kaszy mannej, 
olejek migdałowy, 2 szklanki mleka (sojowe, jaglane itp.) 

 Wykonanie: 

Pierwszych 5 składników wymieszać i połączyć z mąką. Zagnieść ciasto i pozostawić do 

wyrośnięcia. Mak sparzyć i zmielić dwa razy. Dodać bakalie i pozostałe składniki. Wszystko 

dobrze wymieszać. Uformować 2 rulony makowca. Piec ok.1 godziny w temp.180C 
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     Skorzystaj z biblioteki Klubu Zdrowia !!! 
 

W naszej bibliotece w dziale Zdrowie znajdziecie państwo ciekawe książki o tematyce zdrowotnej,  
poradniki lecznicze oraz przepisy kulinarne. Polecamy również inne działy takie jak:   

Rodzina i wychowanie, Historia i nauka, Duchowość.  
Biblioteka (czytelnia) czynna jest w każdy czwartek w godz. 14:00 – 17:00 
W czasie godzin otwarcia biblioteki zapraszamy na bezpłatne programy: 

czytanie Biblii – godz.14.00 
gimnastyka ogólna – godz. 16.00 

 
 

Skorzystaj z bezpłatnych kursów korespondencyjnych!!! 
Zachęcamy do wzięcia udziału w bezpłatnych kursach Korespondencyjnej Szkoły Lepszego Życia (KSLŻ) 

Szkoła oferuje kursy w następujących tematach: 
 

MAŁŻEŃSTWO PEŁNE SATYSFAKCJI 

 

 WITAJ MALEŃSTWO 

SIĘGNIJ PO ZDROWIE 

 

STRES – ZAGROŻENIE CZY SZANSA? 
 

Korespondencyjna Szkoła Lepszego Życia 

skrytka pocztowa 216 

43-300 Bielsko Biała 

tel. +48 33 497 29 77 
 

Zapraszamy na cotygodniowe wspólne marsze z kijkami!!! 
 

Klub Zdrowia to nie tylko spotkania o tematyce zdrowotnej i pyszne degustacje.  

To także aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. A zatem zapraszamy wszystkich chętnych  

na cotygodniowe bezpłatne marsze z kijami czyli Nordic Walking !!!  

W każdą niedzielę  o godz. 9.00 zbieramy się przy wejściu na kąpielisko "Głębokie". 

Zapewniamy wspaniały czas, dobrą atmosferę i świetny humor. Jeśli nie masz kijków – 

pożyczymy Ci je, jeśli nigdy nie chodziłeś z kijkami – nauczymy Cię, to naprawdę nic trudnego!!!  

 

 

 

KLUB ZDROWIA W MAJU 

DIETA BEZGLUTENOWA 

Prelegent – Agata Radosh 

23.05. (sobota) godz.16.00 

Plac Mariacki 4 
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