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GORZKA  STRONA  CUKRU 
 
 

Witamy  w  Klubie  Zdrowia! 
 

Na dzisiejszym spotkaniu porozmawiamy o cukrze. Jaki ma wpływ na nasz organizm,  

czym go zastąpić w diecie i jak przygotować zdrowe słodycze. Nie ma najmniejszej wątpliwości,  

że choroby cywilizacyjne mają ścisły związek z nieprawidłowym odżywianiem się i są obecnie 

przyczyną większości zgonów. Takie choroby jak cukrzyca, otyłość, choroby układu krążenia  

czy nowotwory mają duży związek ze spożyciem cukru w jego rafinowanej postaci.  

Warto zatem dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat i już dziś zadbać o swoje zdrowie,  

aby sentencja "Gdy życie jest bardziej osłodzone białym cukrem, tym bardziej gorzki  

jest jego koniec" nie spełniła się w naszym życiu. 

 

DAKTYLOWE  WAFELKI 
. 

Składniki: 

 

1 szkl. daktyli 

1/2 szkl. moreli 

1/2 szkl. migdałów 

1/2 szkl. orzechów nerkowców 

1/2 szkl. rodzynek 

½ tabliczki gorzkiej czekolady (tartej) lub 2 łyżki karobu 

 

Wykonanie: 

 

1. Wszystkie składniki namoczyć na ok.1 godz. 

    Dokładnie odlać wodę (wycisnąć) zmiksować na dość grube  kawałki lub na krem -  jak kto lubi. 

 

2. Dodać czekoladę lub karob i dokładnie wymieszać. 

 

3. Posmarować suche wafle na grubość ok.1cm, właściwie nałożyć masę na wafle.  

    Przyłożyć z drugiej strony suchym waflem. 

 

4. Włożyć do lodówki na 1 godz. Jak się nam spieszy to do zamrażalnika na kilka minut.  

    Kroić na kwadraty. Jest gotowe !  
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POWIDŁA  Z  SZUSZONYCH  OWOCÓW 

MORELI 

Porcję suszonych moreli namoczyć na noc. Wody użyć tyle, aby przykryła owoce.  

Potem krótko zagotować  i zmiksować. 

Chleb z takim dżemem można posypać zmielonymi orzeszkami. 

 

ŚLIWEK 

Porcję suszonych śliwek zalać letnią wodą. Odczekać 15 min, a następnie zmiksować.  

Można dodać kilka kropli soku z cytryny. 

 

DAKTYLI,  ŻURAWINY,  RODZYNEK…  

Postępuj podobnie jak ze śliwkami. Można też mieszać te owoce aby uzyskać wieloowocowy mix! 

 

 

 

CHAŁWA  SEZAMOWO - SŁONECZNIKOWA   o smaku waniliowym 

 

Składniki: 

 

½ szklanki łuskanego sezamu 

½ szklanki łuskanego słonecznika 

2 łyżki oleju słonecznikowego 

łyżka stołowa miodu (wielokwiatowy albo rzepakowy) 

1 laska wanilii albo 3 krople olejku waniliowego 

 

 

Wykonanie: 

 

1. Słonecznik i lekko podgrzany na suchej patelni sezam mielimy (np. w młynku do kawy) 

   do uzyskania jednolitej sypkiej konsystencji.  

2. Następnie  przekrajamy wzdłuż laskę waniliową i zeskrobujemy zawartość do wcześniej     

    przygotowanej masy do której też dodajemy olej i miód. Mieszamy za pomocą miksera.   

3. Tak przygotowaną chałwę wkładamy do wyłożonej papierem blaszki i umieszczamy w lodówce na    

    12 godzin. Po wyciagnięciu z lodówki chałwa jest gotowa do spożycia.  
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ROGALIKI  DROŻDŻOWE  

 

Składniki: 

 

½ kg mąki pszennej razowej 

½ kg mąki tortowej 

5 dag drożdży 

½ szklanki oleju słonecznikowego 

4 łyżki stołowe miodu 

3 jaja 

1,5 szklanki ciepłej wody 

 pół słoiczka bezcukrowych powideł 

 

Wykonanie:  

 

1. Drożdże rozpuścić w ½ szkl. ciepłej wody. 

2. Jaja ubić i dodać do drożdży razem z mąką, olejem i resztą wody. Zagnieść ciasto do uzyskania    

    jednolitej masy. Jeżeli ciasto jest za twarde dodać  jeszcze trochę  wody. Ciasto zostawić pod    

    ściereczką do wyrośnięcia.  

3. Wyrośnięte ciasto rozwałkować na okrągły placek, wykroić równe trójkąty, nadziewać  małą    

    łyżeczką powidła i zawijać podstawą ku górze, formować rożki.  

4. Rogaliki układać na wcześniej wysmarowanej blasze w pewnych odstępach i zostawić w ciepłym   

    miejscu do wyrośnięcia (ok. 10-15 minut). 

5. Rogaliki posmarować  roztrzepanym jajkiem , wstawić  do gorącego piekarnika i piec od 15-20  

    minut w temperaturze 160 stopni Celsjusza wykorzystując funkcję termoobiegu.  

6. Upieczone rogaliki wyłożyć do naczynia i przykryć bawełnianą ściereczką, żeby ciasto było  

    miękkie.  

 
 

OWOCOWE  KORECZKI  Z  AGAREM 
 

Galaretka z agaru 

 

1. ¾ l dowolnego soku /np. pomarańczowy lub czarna porzeczka/ doprowadzić do wrzenia i 

dodać 1 opakowanie agaru – 2g (nie gotować), wlać do naczynia wymieszać.  

W 40 stopniach już tworzy się żel i po chwili gotowe. Taką galaretkę, nie trzeba nawet 

przechowywać w lodówce. 

 

2. Zastygłe galaretki kroimy na małe kawałki, nadziewamy na wykałaczki na przemian z 

owocami. Pasują winogrona, truskawki, mango, kiwi, ananas, itp. 

 

AGAR- AGAR jest to roślinny środek żelujący, wytwarzany jest z krasnorostów. Można go użyć do pysznych galaretek na słodko i nie 

tylko. Dobrze rozpuszcza się w wodzie o temperaturze ok. 90-100 °C, a zestala się, tworząc rodzaj żelu w 40-50 °C. Zestalony żel 

rozpuszcza się po ponownym podgrzaniu do 90-100. Zjawisko to jest przykładem histerezy (przemiany fazowej ciało stałe-ciecz).  
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Na ostatnim spotkaniu delektowaliśmy się smakiem chleba ”Boży To Dar”. Jest to chleb upieczony 

na zakwasie, natomiast napis zrobiony jest z ciasta drożdżowego. Oto przepis na ten chlebek. 

 

Chleb ”Boży To Dar”   (na zakwasie i na drożdżach) 
 
Składniki: (proporcje na 1 dużą tortownicę) 

 

1 kg mąki (70 dkg pszennej razowej, 30 dkg krupczatki, 2-3 łyżki białej) 

4 łyżki zakwasu 

4 szklanki letniej wody 

 

25 g drożdży 

szczypta soli 

ok. 1 szklanka letniej wody 

30 dkg mąki białej 

 

Wykonanie: 

 

1. Po południu zakwas zalać w dużej misce lub garnku jedną szklanką letniej wody.  

Dokładnie wymieszać. Odstawić na 3 godz. w ciepłe miejsce. 

2. Wieczorem do zakwasu dolać pozostałe 3 szklanki letniej wody.  

Wsypać mąkę (razowa, krupczatka i biała). Ręką wyrobić ciasto.  

Zostawić pod przykryciem do poranka następnego dnia. Ciasto powinno pięknie wyrosnąć. 

3. Wyrośnięte ciasto chlebowe krótko wymieszać i przełożyć do tortownicy posmarowanej olejem. Odstawić 

pod przykryciem na ok. 2 godz. w ciepłe miejsce. 

4. Pod koniec tego czasu zacząć przygotowywać ciasto drożdżowe. 

Wymieszać drożdże, sól i wodę, dodać białą mąkę. Wyrobić ciasto. 

5. Po ok. 15 min., gdy ciasto zacznie wyrastać, formować z niego wałeczki jak na kopytka. 

Formować napis ”Boży To Dar” na wyrośniętym cieście chlebowym z zakwasu.  

Zamiast napisu można upleść warkocz lub inny wzór. 

6. Napis można posypać ziarnami wg uznania (sezam, mak, siemię lniane) 

7. Piec ok. 1 godz. w temp. ok. 180’-200’ C 

 

 

 

Więcej inspiracji na stronach: 

siegnijpozdrowie.pl 

zdrowiezwyboru.pl 

zdrowinacodzien.pl 

ZdrowieNaTalerzu.pl 
 

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. 


