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Mit cholesterolu  
i osteoporozy 
 
O czym dzisiaj w Klubie Zdrowia? 
 
Podczas dzisiejszego spotkania w Klubie Zdrowia porozmawiamy  

o cholesterolu i osteoporozie. Powszechnie uważa się, że wysoki 

poziom cholesterolu jest przyczyną problemów kardiologicznych  

i krążeniowych (zawały, udary, zatory). Ale tak naprawdę to zawyżony 

poziom innej substancji jest tego powodem. Z kolei osteoporoza jest 

podstępną, początkowo bezobjawowo przebiegającą chorobą, ale  

w zaawansowanej formie jest groźną dla zdrowia (uszkodzenia  

i złamania  kości) a nawet życia. Uważa się, że jest spowodowana 

niedoborami wapnia w naszym organizmie, ale czy to prawda?  

W ramach tego wykładu dowiemy się jakie są rzeczywiste przyczyny 

osteoporozy i jaka substancja wpływa na podwyższenie poziomu 

cholesterolu, jak można temu zapobiegać stosując naturalne, 

najefektywniejsze metody. Spotkanie poprowadzi dla nas Antoni 

Jarocki - naturopata, twórca indywidualnych programów odżywiania  

i suplementacji, pasjonat zdrowego stylu życia.  

 
Coś dla ciała… 
 
Jak to często u nas bywa po wykładzie zapraszamy na degustację 

smacznych i zdrowych potraw wegetariańskich, których spożywanie  

jest rozsądnym wyborem jeśli chcemy zachować zdrowie. Szczerze 

zachęcamy do świadomych zmian przyzwyczajeń kulinarnych.  

Wysiłek i trud na pewno się opłaci!  
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Kotlety z kaszy jaglanej i buraków  
 

Składniki: 

350g ugotowanej kaszy jaglanej, ½ łyżeczki soli, 2 łyżki oliwy, pół czerwonej cebuli,  
4 łyżki prażonych pestek dyni, 2 łyżki siemienia lnianego, 200g buraków,  
1 łyżeczka świeżego lub suszonego tymianku, pieprz do smaku. 

 

Wykonanie: 

1. Umyć buraki, osuszyć, owinąć w papier do pieczenia  
i upiec w piekarniku 200C przez 40 – 60 minut.  
Gdy wystygną, obrać ze skórki i zetrzeć na jarzynówce. 

2. Uprażone pestki dyni zmielić na mąkę. 

3. Siemię lniane zmielić i zalać 4 łyżkami gorącej wody tworząc kleistą 
papkę. Odstawić na 2 minuty. 

4. Cebulę drobno posiekać i podsmażyć na oliwie. 

5. Ugotowaną kaszę jaglaną połączyć z burakami  
i pozostałymi składnikami. Doprawić solą i pieprzem do smaku.  
Całość dokładnie wymieszać.  

6. Z masy formować kotlety i układać na blaszce  
wyłożonej papierem do pieczenia. 

7. Piec w piekarniku nagrzanym do 180C przez ok. 20 minut. 

 

 

Takie kotlety wspaniale zastępują dania mięsne. Kasza jaglana jest lekkostrawna 

i nie zwiera glutenu, ma dużo łatwo przyswajalnego białka żelaza, miedzi, 

witamin z grupy B. Ma także właściwości antywirusowe, zmniejsza stan zapalny 

błon śluzowych (wysusza nadmiar wydzieliny), jest zatem dobrym domowym 

lekarstwem na katar. Buraki zawierają kwas foliowy, magnez, potas, witaminę C. 

Pestki dyni to źródło niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych  

(tzw. witamina F). A zatem takie kotlety można rzeczywiście jeść na zdrowie!  
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Muszle z cukinią i z liśćmi rzodkiewek 

 

Składniki: 

makaron typu duże muszle, 200g świeżych liści rzodkiewek, 2 pieczarki, pół cukinii, pół cebuli, 
ząbek czosnku, 2 łyżki oliwy, sól i pieprz do smaku, pomidorki koktajlowe do dekoracji. 

 

Wykonanie: 

1. Makaron ugotować zgodnie z przepisem na opakowaniu. 

2. Cebulę drobno posiekać i podsmażyć na oliwie. Dodać  
zmiażdżony czosnek oraz pokrojone pieczarki. Dusić ok. 2 minuty. 

3. Do cebuli dodać drobno pokrojona cukinię.  
Dusić pod przykryciem ok. 2 minuty.  

4. Dodać drobno pokrojone liście rzodkiewki.  
Dusić pod przykryciem, aż zmiękną. 

5. Farsz doprawić solą i pieprzem do smaku. 

6. Gotowy farsz nakładać małą łyżeczką do makaronowych muszli.  
Zagrzać potrawę w piekarniku.  
Na talerzu przystroić pomidorkami koktajlowymi.  
 

Liście rzodkiewek kryją w sobie więcej składników odżywczych niż tak bardzo 

popularny korzeń. Mają silne działanie przeciwnowotworowe (silniejsze niż 

brokuł), działanie odtruwające i oczyszczające, poprawiają trawienie i przemianę 

materii, dobre źródło witaminy C (więcej niż w cytrynie), źródło żelaza i wapnia 

(więcej niż w szpinaku), wspomagają leczenie żółtaczki, regulują ciśnienie krwi. 

 

Moja przygoda z liśćmi z rzodkiewek zaczęła się od przypadkowo zrobionego zielonego szejka, 

kiedy to nie miałam żadnej innej zieleniny poza „odpakami” z wyrwanej przed chwilą  

z własnego ogródka rzodkiewki.  Jak się potem okazało był to jeden z najlepszych szejków jakie 

do tej pory piłam.  A jak go zrobiłam? Banalnie prosto: jabłko, banan, pomarańcza i garść liści 

rzodkiewek. Wszystko zmiksowałam i wypiłam wtedy z ogromnym przekonaniem, że na pewno 

sobie nie zaszkodzę. Jak widać intuicja mnie nie zawiodła 

 

http://zdrowienatalerzu.pl/index.php/ingredients/kasza-jaglana/
http://zdrowienatalerzu.pl/index.php/ingredients/kasza-jaglana/
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Skorzystaj z innych bezpłatnych programów na Placu Mariackim 

biblioteka i czytelnia Klubu Zdrowia  

czwartki godz. 14:00 – 16:00 

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. W czasie godzin otwarcia biblioteki 

zapraszamy na bezpłatne programy: czytanie Biblii – godz.14.00 

 

Spotkania modlitewne  

wtorki godz. 18.00 

Gdy czujesz się samotny, potrzebujesz wsparcia, nie masz komu zwierzyć się ze swoich 

problemów…  

 

Studium Listu do Rzymian 

piątki godz. 19.00 

Gdy chcesz lepiej poznać Pana Boga i Pismo Święte … 

 

Nabożeństwo 

soboty godz. 10.00 

 
 

KLUB ZDROWIA W CZERWCU 

Przyczyny powstawania nowotworów  

i naturalna profilaktyka  

przeciwnowotworowa  
 

prelegent – Antoni Jarocki 
 

11.06 (sobota) godz.16.00 

Plac Mariacki 4 


