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O czym dzisiaj w Klubie Zdrowia? 
 
Serdecznie witamy na pierwszym w tym roku spotkaniu w Klubie Zdrowia.  

Dzisiaj  porozmawiamy o tym, jak zdrowo przygotowywać posiłki  

z wykorzystaniem wielofunkcyjnych urządzeń w kuchni. Ubijanie, mielenie, 

wyrabianie ciasta  – to tylko niektóre z kuchennych czynności, które zużywają czas  

i siły niejednej gospodyni. O wiele łatwiej skorzystać z różnych urządzeń,  

które wiele rzeczy zrobią za nas. Porozmawiamy również o tym jak chronić 

żywność przed stratami wartości odżywczych  w trakcie obróbki kulinarnej.  

Na koniec spotkania odbędzie się degustacja prezentowanych potraw.  

Mamy nadzieję, że zachęcimy Państwa do dbałości o swoje zdrowie i wprowadzanie 

pozytywnych zmian w swoim stylu życia tak, aby skorzystało na tym  

Państwa zdrowie. 
 

 

Coś dla ciała  
 
Dziś będziemy smakować sok z zielonej pietruszki, surówkę z buraczka,  

zupę jarzynową, masło czosnkowe z pełnoziarnistym chlebem. Wszystkie potrawy 

przyrządzimy dla Państwa w wielofunkcyjnym urządzeniu kuchennym jakim jest 

Thermomix. Niech to spotkanie będzie okazją do zapoznania się z możliwościami 

tego sprzętu, który zachwala sobie niejedna zabiegana i zapracowana gospodyni. 

Ciekawostką jest też to, że i mężczyźni z tym urządzeniem stają się znakomitymi 

domowymi kucharzami  
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Jak gotować, by straty były jak najmniejsze? 
 

 gotuj na parze  - straty do 15% 

 wody do gotowania użyj tylko tyle, ile jest to naprawdę konieczne 

 produkty wkładaj do gotującej się wody 

 warzywa gotuj bez obierania lub obieraj bardzo cienko (zachowują 
więcej witamin, ponieważ te zwykle znajdują się tuż pod skórką). 

 gotuj produkty w dużych kawałkach  
(stracą mniej witamin niż te pokrojone w drobną kostkę,  
najlepiej rozdrabniad warzywa już po ugotowaniu) 

 gotuj warzywa krótko, aby były al dente 

 nie wylewaj wody po gotowanych warzywach jest tam wiele witamin, 
 z takiej wody warto przygotowad  np. zupę 

 kiedy gotujemy różne warzywa, najpierw wkładamy do garnka  
te najtwardsze. Te, które wymagają krótszego czasu gotowania,  
dodajemy na koocu. 

 do zielonych warzyw warto dodad odrobinę mleka,  
które zneutralizuje niekorzystne właściwości kwasu szczawiowego. 

 do warzyw zabarwionych karotenem, np. marchwi lub dyni,  
należy dodad odrobinę masła lub innego tłuszczu,  
dzięki temu karoten lepiej się rozpuści, barwa będzie intensywniejsza,  
a przyswajalnośd warzyw większa. 

 wiśni, malin, czarnych porzeczek oraz truskawek nie należy gotowad  
w garnkach aluminiowych ani cynowych, gdyż owoce zmienią kolor. 

 smaż na rozgrzanym tłuszczu 

 piecz w dobrze nagrzanym piekarniku. 

 chroo warzywa i owoce przed dostępem światła i tlenu,  
aby zapobiec utlenianiu się witamin; 

 szybko płucz obrane warzywa i owoce, nie przetrzymuj długo w wodzie 

 do obierania i krojenia używaj tylko narzędzi nierdzewnych 
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Coś dla ducha 

 
Dzisiaj dużo będziemy mówić o zdrowym przygotowywaniu potraw.  

Czy Pismo Święte mówi nam coś na temat naszego sposobu odżywiania?  

Czy Pan Bóg zainteresowany jest tym co, jak i ile jemy? Jako nasz konstruktor i stwórca 

dał nam pewne niezawodne wskazówki, które dziś w gąszczu wielu informacji  

i trendów żywieniowych możemy odszukać na kartach Jego słowa… 
 

 

 

 „Oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, 
których owoc ma w sobie nasienie: niech będą dla was pokarmem!”  

       1Moj. 1, 29 
 
 

 „A potem Pan rzekł do Noego: «Wejdź wraz z całą twą rodziną do arki,  
bo przekonałem się, że tylko ty jesteś wobec mnie prawy wśród tego pokolenia. 

Z wszelkich zwierząt czystych weź z sobą siedem samców i siedem samic,  
ze zwierząt zaś nieczystych po jednej parze: samca i samicę.”  

     1 Mój. 7,1.2 
 
 

„Wino to szyderca, mocny trunek – to wrzaskliwa kłótnia;  
i nie jest mądry ten, kto się od niego zatacza.” 

     Przyp. Sal. 20, 1 
 
 

„Nie  patrz na wino, jak się czerwieni, jak się skrzy w pucharze i lekko spływa do gardła.  
Bo w koocu ukąsi jak wąż, wypuści jad jak żmija.” 
     Przyp. Sal. 23, 31 

 
 

„Człowiek nieopanowany jest jak miasto z rozwalonym murem.” 
     Przyp. Sal. 25. 28 

 
 

„Nie pozwól, aby usta twoje przywiodły do grzechu twoje ciało.” 
     Kazn. Sal. 5, 5 

 
 

„Rozdawaj swój chleb w obfitości, a po wielu dniach znajdziesz go.” 
     Kazn. Sal. 11, 1 
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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. 14:00 – 17:00 
W czasie godzin otwarcia biblioteki zapraszamy na bezpłatne programy: 

czytanie Biblii – godz.14.00 
gimnastyka ogólna – godz. 16.00 

 
 

Zapraszamy na 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!!!  

 

 

 

 

Twoje notatki… 
 
 


