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Naturalne odchudzanie - Twój sposób na zgrabną sylwetkę  
 
 

Witamy  w  Klubie  Zdrowia! 
 Spotykamy się raz w miesiącu, aby zachęcać do prowadzenia zdrowego stylu życia,  

motywujemy do zmiany codziennych nawyków, popularyzujemy profilaktykę chorób,  

rozbudzamy odpowiedzialność za własne zdrowie…  

 

Dzisiaj poruszamy „gorący temat”– ODCHUDZANIE. Niestety żyjemy w dobie epidemii otyłości 

gdzie diety redukcyjne stały się bardzo modne. Osoby otyłe gdy podejmą decyzję walki  

z kilogramami, chcą szybko osiągnąć szczupłą sylwetkę.  Jednak ubytek kilogramów w krótkim 

czasie może spowodować przykre konsekwencje chorobowe oraz efekt jo-jo. Trwała utrata zbędnych 

kilogramów to sprawa długoterminowa. Podobnie jak sukcesywnie przybiera się na wadze, 

odchudzanie odbywa się w ten sam sposób. Skuteczna walka ze zbędnymi kilogramami to zmiana 

stylu życia, który przyczynił się do otyłości. Poprzez dzisiejszy wykład i pyszną degustację nasz Klub 

pragnie Państwa zachęcić i zmotywować do tych zmian. Gościmy dzisiaj p. Agatę Radosh - dietetyka 

i promotora zdrowia ze Stowarzyszenia Promocji Zdrowego Stylu Życia w Poznaniu. Dowiemy się  

przede wszystkim czym jest naturalne odchudzanie? Co jeść, aby nie przytyć? Jak zmodyfikować 

jadłospis, by schudnąć? Czy można schudnąć bez liczenia kalorii? Jak odżywiać otyłe dziecko?  

Po wykładzie zapraszamy na degustację potraw wegańskich – nasza propozycja to niskotłuszczowy 

zestaw obiadowy. Przepisy znajdziecie Państwo w dalszej części biuletynu. 

 

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. 10.00 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!!!  
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Marokańska zupa z ciecierzycy 
 

Składniki: 
1 szkl. ugotowanej ciecierzycy 

po 1/4 łyżeczki świeżo mielonego pieprzu, szafranu, kurkumy i imbiru 

1 łyżeczka mielonych nasion kopru 

2 cebule 

1 łyżka koncentratu pomidorowego 

2 ziemniaki 

na koniec łyżeczki pieprzu cayenne 

1 i 1/2 litra wody lub wywaru (bulionu wegetariańskiego) 

75 ml soku z cytryny 

100 g natki kolendry ( ew. mielonej) 

sól, czosnek do smaku 

Wykonanie: 
Ciecierzycę należy poprzedniego dnia namoczyć i rano ugotować. Można użyć też tej z puszki  

lub ugotować większą ilość, poporcjować i zamrozić. Wymieszać wszystkie składniki poza solą, 

sokiem z cytryny i kolendrą. Gotować powoli do momentu, aż ziemniaki będą miękkie.  

Na koniec posolić zupę do smaku i lekko ją zmiksować. Przed podaniem wlać sok cytryny  

i posypać posiekaną natką kolendry. 

Sałatka kardynalska 
 

Składniki: 

5 średnich ugotowanych buraczków 

5 średnich ogórków kiszonych 

1 średnia cebula 

2 średniej wielkości papryki 

puszka zielonego groszku 

puszka kukurydzy 

natka pietruszki 

szklanka majonezu (np. ryżowy) 

pieprz ziołowy i sól do smaku 

 
Wykonanie: 

Cztery pierwsze składniki pokroić w drobną kostkę (buraczki najlepiej przecisnąć  

przez specjalne kółko). Dodać groszek, kukurydzę, natkę i wymieszać z majonezem.  

Doprawić pieprzem ziołowym i solą. 

Uwaga: Zamiast ogórków kiszonych można użyć ogórków zaprawionych z sokiem z cytryny.  

Przepis: ogórki i przyprawy (czosnek, ziele kopru, korzeń chrzanu itd.) włożyć do słoików. 

Przygotować zalewę, dodając na 1 litr wody,1 czubatą łyżkę soli oraz sok z ½ cytryny.  

Zalać ogórki i pasteryzować przez 8 minut. Odstawić na co najmniej dwa tygodnie.  
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Kotlety gryczano - owsiane 
 

Składniki: 

1/2 szkl. ugotowanej kaszy gryczanej 

1 szkl. płatków owsianych 

2 ząbki czosnku 

1 uduszona cebula 

sól, pieprz ziołowy, majeranek, bazylia 
 

Wykonanie: 

Płatki zalać gorącą wodą i odstawić na ok. 15 min. Do masy, która wchłonęła wodę, dodać kaszę, 

cebulę, roztarty czosnek i przyprawy. Wyrobić na jednolitą masę  ręką lub za pomocą rozdrabniacza. 

Formować kotlety i po obtoczeniu w bułce tartej smażyć lub piec w piekarniku. 

Majonez z ryżu 
 

Składniki: 

3/4 szkl. płynnego mleka sojowego 

1/2 łyżeczki soli 

1/2 ząbka czosnku 

3/4 szkl. ugotowanego ciemnego ryżu (najlepiej ciepłego) 

1/2 szkl. oleju 

2 łyżki soku z cytryny 

Wykonanie: 

Pierwsze cztery składniki zmiksować w blenderze na krem. Po ok. 1 minucie dolać powoli olej, 

miksując cały czas. Po chwili wyłączyć urządzenie i dodać sok z cytryny. Zamieszać, odstawić,  

aby majonez zgęstniał. 

To baza do innych majonezów, sosów i kremów. Majonez można przygotować także w wersji  

„na słodko”. Wówczas zamiast soli i czosnku należy dodać miód i bezglutenowy cukier wanilinowy. 

 

 

 

Więcej inspiracji na stronach: 

siegnijpozdrowie.pl 

zdrowiezwyboru.pl 

zdrowinacodzien.pl 

ZdrowieNaTalerzu.pl 
 

Skorzystaj z biblioteki Klubu Zdrowia !!! 
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Twoje notatki… 


