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Wystawa 
EXPO ZDROWIE 
 

Podczas dzisiejszej wystawy degustujemy zdrowe, smaczne,  
bez cholesterolu potrawy. Mamy nadzieję, że nasze propozycje  
będą smakowały, a poniższe przepisy zachęcą Państwa  
do przygotowania ich samodzielnie w domu! 

 

Smarowidła na chleb 
 

PASTA Z CIECIORKI   
  
Składniki: 2 szklanki cieciorki 4 marchewki 2 pietruszki 250g pieczarek 4 cebule 2 ząbki czosnku, 

przyprawy do smaku (majeranek, pieprz, sól) , pół szklanki natki pietruszki.   

Wykonanie: Cieciorkę ugotować. Cebulę zeszklić. Marchew, pietruszkę i pieczarki zetrzeć na tarce   

i poddusić na oleju. Warzywa dodać do cieciorki i razem zblendować. Przyprawić  do smaku.   

 

 

SMALEC WEGAŃSKI Z FASOLI 
  
Składniki: 1,5 szklanki ugotowanej fasoli „Jaś” (lub z puszki), 1 cebula pokrojona w kostkę , 1 jabłko obrane 

ze skórki, 1/2 szklanki proteiny sojowej lub prażony słonecznik, 2 ząbki czosnku przeciśniętego przez 

praskę, 2-3 łyżki siemienia lnianego, 1 łyżka sezamu (opcjonalnie), sól, pieprz, przyprawa warzywna.  

Wykonanie: Cebulę podsmażyć  na oleju. Pod koniec smażenia dodać przeciśnięty czosnek, starte jabłko, 

siemię lniane i proteinę sojową.  Smażyć wszystko razem ok 3 minuty. Fasolę zmielić i połączyć z 

przesmażoną masą. Dodać przyprawy.    

 

 

PASTA Z FASOLI 
   
Składniki: 2 szklanki ugotowanej fasoli, 1 pokrojona cebula, 1 zmiażdżony ząbek czosnku, 3 łyżki 

koncentratu pomidorowego,3 łyżki oliwy z oliwek, bulion wegetariański, sól, pieprz, majeranek.  

Wykonanie: Fasolę namoczyć na noc i ugotować do miękkości, zblendować.  Dolać odrobinę wody   

i zmiksować z uprzednio uduszoną cebulą i czosnkiem  oraz koncentratem pomidorowym,  

oliwą i przyprawami. 
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PASTA ŁOSOSIOWA   
 
Składniki: 3 średnie ugotowane marchewki około 1,5 szklanki soku pomidorowego,  

1 szklanka orzechów arachidowych, 2 średnie podduszone cebule, 5-6 łyżek oliwy z oliwek,  

 sól, pieprz, bulion wegetariański do smaku, 

Wykonanie: Wszystkie składniki razem zmiksować. Orzechy można wcześniej zmielić.  

Jeśli pasta jest za sucha dodać trochę przegotowanej wody lub więcej soku pomidorowego,  

jeśli jest za rzadka- dodać 2-3 łyżki płatków kukurydzianych.   

 

 

PAPRYKARZ  
 
Składniki: pokrojone w kostkę 3 papryki oraz 1 por; starkowane 3 marchewki, 1 duży seler, 1 duża 

pietruszka, 2 ogórki kiszone; posiekane: 2 cebule, natka z pietruszki koncentrat pomidorowy (własnej roboty 

lub z kartonika), 2 łyżki oleju, ½ szkl, oliwy z oliwek,  100 gr. brązowego ryżu.   

Wykonanie: Ugotować ryż. Cebule podsmażyć na 2 łyżkach oleju następnie dodać koncentrat pomidorowy.   

Połączyć z pozostałymi produktami, wymieszać, przełożyć do naczynia żaroodpornego.  

Polać po wierzchu łyżką oleju i całość przykryć folią aluminiową. Piec 1 godzinę w temp. 165C.   

 

 

PASTA Z SIEMIENIA LNIANEGO CZYLI WEGE TATAR  
 
Składniki: 1 szklanka nasion siemienia lnianego, 1 mała cebula, 3 ogórki kiszone, ok. 1 szklanki ciepłej 

wody, pieprz, sól.  

Wykonanie: Siemię zmielić w blenderze. Wsypać do miseczki, dolać ciepłą wodę i przyprawy.  

Energicznie i dokładnie wymieszać. W razie potrzeby dolać wodę (lub wodę z ogórków) aż do uzyskania 

konsystencji pasty. Do siemienia dodać bardzo drobno pokrojoną cebulę i pokrojone ogórki.  

Dokładnie wymieszać. 

 
 

NUTELLA   
 
Składniki: po 1 szklance orzechów laskowych,  suszonych śliwek lub rodzynek, daktyli, 4 łyżki karobu, 

syrop z agawy lub miód  

Wykonanie: Orzechy zmiksować; Suszone owoce przepłukać i zalać na 10 minut gorącą wodą;  

Owoce połączyć z orzechami, dodać pozostałe składniki i wszystko razem zmiksować. 

 

 

 

 

Pasztety 
 

PASZTET Z PESTEK DYNI i SŁONECZNIKA  
  
Składniki: po 1,5 szklanki wyłuskanych nasion dyni i łuskanego słonecznika, 3 szkl. gorącej wody, 2-3 

cebule,2 ząbki czosnku, 2 łyżki oleju, sól lub bulion warzywny, pieprz, 4 - 6 łyżek bułki tartej, zioła 

prowansalskie,1 czerwona papryka. 

Wykonanie: Nasiona, wodę, cebulę, czosnek, olej i przyprawy zblendować, po czym przelać do miski.  

Dodać bułkę tartą. Można także dodać w tym momencie drobno pokrojona czerwoną paprykę.  

Wyłożyć do wąskiej foremki wyłożonej pergaminem. Posypać ziołami prowansalskimi.  

Włożyć do nagrzanego  do 180 C piekarnika. Piec 1 godzinę.    
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PASZTET Z SOCZEWICY ZAPIEKANY 
   
Składniki: 300 g soczewicy (np. zielonej i czerwonej razem) ½ kg marchewki 3 ząbki czosnku 2 jajka (lub 

bułka tarta) mielony kminek zioła prowansalskie sól, pieprz. 

Wykonanie: Marchewkę ugotować al dente. Po wystudzeniu zetrzeć na małych oczkach.   

Soczewicę wypłukać  w letniej wodzie, zalać wrzątkiem i gotować aż będzie miękka.  

Połączyć marchewkę z ugotowaną soczewicą, dodać jajka i zmiażdżony czosnek. Wszystko doprawić.  

Masę warzywną upiec w wysmarowanym tłuszczem naczyniu żaroodpornym lub keksówce.  

Piec ok. 30 minut w 180 C.    

 

 

PASZTET Z KASZY JAGLANEJ Z SUSZONYMI POMIDORAMI 
 
Składniki: 1½ szklanki ugotowanej kaszy jaglanej, 4-5 szt. suszonych pomidorów w oliwie, 2 ząbki czosnku, 

1 cebula, przyprawy: ½ łyżeczki pieprzu ziołowego, po 1 łyżeczce wędzonej papryki, przyprawy do grilla,  

1 łyżka przyprawy warzywnej, sól do smaku, ¾ szkl. podprażonego i zmielonego słonecznika,  ½ szkl. bułki 

tartej lub zmielonych migdałów.    

Wykonanie:  pomidory, cebulę i czosnek zmielić. Dodać resztę składników i wszystko zmiksować w robocie 

kuchennym. 3. Przełożyć do wysmarowanej olejem lub wyłożonej papierem do pieczenia blaszki.   

Piec ok. 50 minut w temp. 180C.    

 

 
 
 
 

Kotlety  
 

KOTLETY Z CIECIORKI    
 
Składniki: 1 szklanki cieciorki 10 dkg pieczarek 2 średnie cebule 1 szklanki płatków owsianych  3 ząbki 

czosnku,olej, sól, pieprz ziołowy, papryka. 

Wykonanie: Cieciorkę namoczyć na noc. Rano ugotować. Cebulę i pieczarki usmażyć  na niewielkiej ilości 

oleju. Płatki owsiane zalać wrzątkiem i odczekać  aż wchłoną wodę. Wszystkie składniki połączyć ze sobą  

i utłuc tłuczkiem  do ziemniaków. Dodać zmiażdżony czosnek i przyprawy.  

Wyrobić masę  i formować kotlety. Panierować w tartej bułce i smażyć na rumiano.    

  

 

KOTLETY Z KASZY JAGLANEJ Z ORZECHAMI  
 
Składniki:1 szklanka kaszy jaglanej, 1 szklanka posiekanych na drobno orzechów pekan lub włoskich, 1 

łyżka nasion chia lub 2 łyżki zmielonego siemienia lnianego, 2 łyżki bułki tartej, 1 duża cebula 

poszatkowana w kostkę, 1 zielona papryka pokrojona w kostkę, 1/3 szkl. poszatkowanej natki pietruszki lub 

kolendry, 1 łyżeczka majeranku, sól, pieprz ziołowy, bułka tarta do obtaczania kotletów, oliwa do smażenia.  

Wykonanie: Ugotować kaszę jaglaną w 3 szkl. posolonej wody. Ciepłą kaszę jaglaną wymieszać w misce z 

orzechami, cebulką i resztą składników. Doprawić solą i pieprzem ziołowym. Wilgotnymi rękami formować 

kotleciki i obtaczać w bułce tartej. Smażyć na oleju lub opiekać w piekarniku. 
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KOTLETY Z SOCZEWICY 
    
Składniki: 1 szklanka soczewicy, 10 dkg pieczarek, 2 średnie cebule, 1 szklanka płatków owsianych,   

3 ząbki czosnku, olej, sól, pieprz ziołowy, papryka. 

Wykonanie: Soczewicę opłukać w letniej wodzie i ugotować. Cebulę i pieczarki usmażyć  na niewielkiej 

ilości oleju. Płatki owsiane zalać wrzątkiem i odczekać  aż wchłoną wodę. Wszystkie składniki  

połączyć ze sobą.Dodać zmiażdżony czosnek  i przyprawy. Wyrobić masę i formować kotlety.  

Panierować w tartej bułce wymieszanej  z otrębami. Smażyć na rumiano.    

 
 
 

Słodycze 
 

KULKI BAKALIOWE   
 
Składniki: ½ szklanki daktyli,  ½ szklanki fig,  ¼ szklanki nasion słonecznika,  ¼ szklanki orzechów 

włoskich,1 szklanka rodzynek, wiórki kokosowe. 

Wykonanie: wszystkie składniki (oprócz wiórek kokosowych) zalać na 15 minut  gorąca wodą.  

Po tym czasie odcedzić i zmielić. Z powstałej masy formować małe kulki  

i otoczyć je w wiórkach kokosowych.  Podawać na deser. Najlepiej smakują schłodzone. 

 

 

SEZAMKI   
 
Składniki: 3 szklanki nasion sezamu, 1½ szklanki wiórków kokosowych, ½ szklanki masła orzechowego, 

 ½ szklanki. miodu,  ½ szklanki melasy lub miodu, 1 łyżeczka wanilii,1/2 łyżeczki soli, ½ szklanki 

posiekanych orzechów, ½ szklanki rodzynek.   

Wykonanie: Wszystkie składniki dobrze wymieszać. Ugnieść na natłuszczonej blasze  na grubość ok.1,5 cm.  

Piec ok.30 min. w temp.150C na złocistobrązowy kolor.  

Po upieczeniu pociąć na kawałki długości około 5 cm i ochłodzić.    
 

 

 

 

KLUB ZDROWIA W CZERWCU 
 

„Hydroterapia – leczenie wodą” 
 

prelegent – Alina Ciupa 
 

25 czerwiec (niedziela) godz.16.00 

Plac Mariacki 4 


