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Jak wyciskać soki  
z warzyw i owoców? 

 
 

O czym dzisiaj w Klubie Zdrowia? 

 
Wszystkich sympatyków naszego Klubu serdecznie witamy po 
wakacyjnej przerwie. Czas letnich urlopów już za nami a to 
oznacza, że spotkania w Klubie Zdrowia wracają do swojego 
comiesięcznego rytmu. Dziś będziemy rozmawiad o sokach  
i sposobach ich pozyskiwania w warunkach domowych. Jesieo to 
naturalny czas zbiorów warzyw i owoców, które właśnie teraz 
mają najlepsze właściwości. To bogactwo witamin i minerałów. 
Wykorzystajmy to, co mają dla nas najlepsze! Tradycyjnie już 
spotkanie połączone będzie z degustacją - oczywiście świeżo 
wyciśniętych soków. Mamy nadzieję, że jak zwykle będzie u nas 
zdrowo i pysznie!!! 
  

 

 

Coś dla ciała 
 
Po wykładzie zapraszamy na degustację kilku rodzajów soków. Właściwie to 
tylko kilka propozycji, bo oczywiście możliwości jest wiele. A zatem spróbujemy 
dwa rodzaje soku z buraka, sok z kapusty, sok z natki pietruszki, sok z melona. 
Mamy nadzieję, że nasze spotkanie będzie zachętą dla tych, co nigdy nie 
wyciskali soków, aby zacząć to robić a ci, którzy już wyciskają utwierdzą się, że 
są na właściwej drodze. W dalszej części biuletynu znajdziecie przepisy na 
degustowane soki. 
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Sok z buraka 1 

1 burak 
2 marchewki 
1 - 2 jabłka 
Buraki to bogactwo składników mineralnych. Zawierają bardzo dużo kwasu foliowego, 

potas, żelazo, mangan, kobalt, witaminy A, C i z grupy B. Pobudzają procesy 
krwiotwórcze i działają oczyszczająco na krew. Ze wszystkich warzyw mają 

najsilniejsze działanie przeciwnowotworowe, regulują ciśnienie krwi i poziom 
cholesterolu, wzmacniają odporność, łagodzą dolegliwości związane z menopauzą. 

 

Sok z buraka 2 

Nad z buraka 
1 – 2 gałązki selera naciowego 
1 jabłko 
Nać buraka w porównaniu do bulwy korzeniowej zawiera więcej składników 
mineralnych a mniej cukrów (burak ma wysoki indeks glikemiczny IG=64). Zatem 

świetnie komponuje się z selerem, który ma działanie podobne do insuliny – obniża 
poziom cukru we krwi. Seler ma aż 86 różnych substancji, które pozytywnie wpływają 

na zdrowie człowieka.  

 
Sok z kapusty 

1 średnia kapusta 
4 pomaraocze 
Kapusta jest pełna witamin, minerałów i antynowotworowych substancji odżywczych. 
Ma również właściwości łagodzące problemy żołądkowe, np. wrzody. Działa 

oczyszczająco na wątrobę i jelita. Sok wyciskamy nie tylko z liści, ale i z głąba, który 

ma substancje odżywcze szczególnie cenne dla kobiet. 
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Sok z natki pietruszki 

1/2 pęczka natki pietruszki 

1-2 jabłka 
Natka pietruszki to naturalna multiwitamina.  Poszczycić się może cztery razy większą 
ilością witaminy C niż cytryna czy kiszona kapusta. Zawiera spore ilości beta 
karotenu, czyli prowitaminy A, wit. B1, B2 oraz bardzo duże ilości magnezu, żelaza  

i innych minerałów.  Magnez to główny składnik chlorofilu czyli barwnika nadającego 

natce zielony kolor. Okazuje się ze ma on budowę podobną do hemoglobiny, 
transportującą tlen w  naszej krwi.  Chlorofil podobnie jak hemoglobina podnosi 

poziom tlenu w organizmie. Pietruszka działa moczopędnie, usprawnia trawienie oraz 
przyswajanie pokarmów.  

 

Sok z melona 

1 duży melon 

1długi ogórek 

2 garście zielonych winogron 
Melon ma działanie pomocne w eliminowaniu soli z organizmu, co ma duże znaczenie 
w leczeniu nadciśnienia, chorób serca i usuwaniu uczucia zmęczenia. Melon zawiera 
mnóstwo witaminy C i karotenu, które przeciwdziałają chorobom nowotworowym  

i oznakom starzenia się. Melon poprawia również funkcjonowanie nerek. Dlatego ten 

sok warto wypić po męczącym, stresującym dniu. 

 
 

„ … nie ma na świecie takiej pigułki, która mogłaby dostarczyć 
niezbędnego pożywienia naszej krwi. Leki są w tym przypadku 
rodzajem protezy. Świeże i odpowiednio wyciśnięte SOKI , 
stanowią najlepszy, żywy pokarm, jaki możemy dostarczyć 
naszemu organizmowi. Dzięki sokom szybciej się zregenerujemy  
i przywrócimy organizmowi stan równowagi. Picie surowych 
soków z warzyw i owoców jest najpewniejszą, najskuteczniejszą, 

a także najszybciej działająca metodą odżywiania organizmu.” 

 

   Dr Norman W. Walker – ojciec sokoterapii 
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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. 15:00 – 17:00 

W czasie godzin otwarcia biblioteki zapraszamy na bezpłatne programy: 
czytanie Biblii – godz.15.00 

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 PAŹDZIERNIKU 

SUPLEMENTY W DIECIE 

Prelegent – Paweł Szczerbiński 

11.10. (niedziela) godz.16.00 

Plac Mariacki 4 

http://www.zdrowie-rodzina.pl/kurs.php?k=2
http://www.zdrowie-rodzina.pl/kurs.php?k=2
http://www.zdrowie-rodzina.pl/kurs.php?k=2
http://www.zdrowie-rodzina.pl/kurs.php?k=2
http://www.zdrowie-rodzina.pl/kurs.php?k=2
http://www.zdrowie-rodzina.pl/kurs.php?k=2
http://www.zdrowie-rodzina.pl/kurs.php?k=2
http://www.zdrowie-rodzina.pl/kurs.php?k=2
http://www.zdrowie-rodzina.pl/kurs.php?k=2
http://www.zdrowie-rodzina.pl/kurs.php?k=2
http://www.zdrowie-rodzina.pl/kurs.php?k=2
http://www.zdrowie-rodzina.pl/kurs.php?k=2

