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Szkoła Zdrowego Gotowania 
 
O czym dzisiaj w Klubie Zdrowia? 
 
Jesieo w pełni, dni krótkie, chłodne i deszczowe. Coraz częściej 
dopadają nas różne infekcje. Czy potrawy jakie spożywamy w okresie 
jesienno – zimowym mogą nas wzmocnid i ochronid przed chorobami? 
Oczywiście, że tak. W naszym jadłospisie nie powinno zabraknąd dao 
ciepłych, warzyw korzeniowych, rozgrzewających przypraw jak imbir 
czy kardamon, a do cebuli i czosnku chyba nikogo nie trzeba 
przekonywad. Dziś jednak chcemy zwrócid Paostwa uwagę na nieco 
zapomnianą kaszę  - kaszę jaglaną, pozyskiwaną z obłuskanego ziarna 
prosa. Ma ona wspaniałe właściwości odżywcze a nawet i lecznicze. 
Jako jedyna spośród znanych nam rodzajów kasz ma odkwaszające 
działanie na organizm, spośród wszystkich zbóż jest najlepszym 
źródłem żelaza, usuwa wilgod z organizmu i działa antywirusowo, 
dlatego warto ją jeśd przy przeziębieniach i zapaleniach górnych dróg 
oddechowych, sprzyja wydzielaniu hormonu szczęścia – serotoniny 
przez co zapobiega spadkom samopoczucia. To tylko niektóre z długiej 
listy dobroczynnych właściwości kaszy jaglanej. Podczas dzisiejszego 
spotkania pokażemy jak przygotowad przepyszne dania  
z wykorzystaniem tej kaszy. Smakują zarówno na słodko jak i słono.  
Są bardzo proste w wykonaniu. Zachęcamy do przygotowania 
proponowanych przez nas potraw w domu. A może ktoś z Paostwa jest 
już „wielbicielem” kaszy jaglanej i chciałby się podzielid swoimi 
pomysłami na jej wykorzystanie w kuchni? Na wymianę doświadczeo 
również będzie czas, bo taka właśnie jest Szkoła Zdrowego Gotowania! 
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Koktajl poranny z płatkami jaglanymi 
polecam – Ewa Swiatek 

Składniki: 

3 łyżki płatków jaglanych, 2 łyżeczki nasion siemienia lnianego, 1 średni banan, 1 szklanka 

mleka (może być roślinne), miód do smaku (opcjonalnie). 

 

Wykonanie: 
 
1. Płatki jaglane namoczyć w mleku na noc. 

2. Siemię zmielić w blenderze.  

3. Wszystkie składniki zmiksować i wypić od razu po przygotowaniu. 

 

Pasztet z kaszy jaglanej z suszonymi pomidorami 
zdrowienatalerzu.pl 

Składniki: 

1½ szkl. ugotowanej kaszy jaglanej, 4-5 szt. suszonych pomidorów w oliwie, 2 ząbki 

czosnku, 1 cebula, przyprawy: ½ łyżeczki pieprzu ziołowego, po 1 łyżeczce wędzonej 

papryki, przyprawy do grilla, 1 łyżka przyprawy warzywnej, sól do smaku, ¾ szkl. 

podprażonego i zmielonego słonecznika,  ½ szkl. bułki tartej lub zmielonych migdałów.  

 

Wykonanie: 
 
1. Pomidory, cebulę i czosnek zmielić. 

2. Dodać resztę składników i wszystko zmiksować w robocie kuchennym. 

3. Przełożyć do wysmarowanej olejem lub wyłożonej papierem do pieczenia blaszki.  

Piec ok. 50 minut w temp. 180C. 
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Kotlety z kasza i orzechami 
zdrowienatalerzu.pl 

Składniki: 

1 szkl. kaszy jaglanej, 1 szkl. posiekanych na drobno orzechów pekan lub włoskich, 1 łyżka 

nasion chia lub 2 łyżki zmielonego siemienia lnianego, 2 łyżki bułki tartej, 1 duża cebula 

poszatkowana w kostkę, 1 zielona papryka pokrojona w kostkę, 1/3 szkl. poszatkowanej 

natki pietruszki lub kolendry, 1 łyżeczka majeranku, sól, pieprz ziołowy, bułka tarta do 

obtaczania kotletów, oliwa do smażenia. 

 
Wykonanie: 
 
1. Ugotować kaszę jaglaną w 3 szkl. posolonej wody. 

2. Ciepłą kaszę jaglaną mieszamy w misce z orzechami, cebulką i resztą składników. 

Doprawiamy solą i pieprzem ziołowym, wilgotnymi rękami formujemy kotleciki, które 

następnie obtaczamy w bułce tartej. 

3. Smażymy na oleju lub opiekamy w piekarniku. Z przepisu wychodzi ok. 10 kotletów. 

 

Pierogi ruskie z kasza jaglana 
polecam – Ewa Swiatek 

Składniki: 

Farsz: 1,5 szkl. kaszy jaglanej, 150g twarogu, 4 cebule, sól, pieprz do smaku, olej do 

smażenia. 

Ciasto: 1 kg mąki, 150g mąki z pełnego przemiału, 2-2,5 szkl. ciepłej wody, 1 żółtko, 2 łyżki 

oleju. 

Wykonanie: 
 
1. Kaszę ugotować według przepisu na opakowaniu. 

2. Cebulę pokroić i podsmażyć na oleju. 

3. Do ciepłej kaszy dodać twaróg i przyprawy, zmielić. 

4. Do farszu dodać podsmażoną cebulkę i wymieszać. 

5. Z mąki i wody wyrobić ciasto. Rozwałkować, wykrawać krążki, nakładać farsz  

i formować pierożki. 

6. Gotować we wrzącej, osolonej wodzie. Od momentu wypłynięcia pierogów na 

powierzchnię gotować jeszcze 3-4 minuty. 
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Skorzystaj z innych bezpłatnych programów na Placu Mariackim 

 

biblioteka i czytelnia Klubu Zdrowia  

czwartki godz. 15:00 – 17:00 

 

Spotkania modlitewne  

wtorki godz. 18.00 

Gdy czujesz się samotny, potrzebujesz wsparcia,  

nie masz komu zwierzyć się ze swoich problemów…  

 

Proroctwa w Biblii - Studium Księgi Daniela 

piątki godz. 18.00 

Gdy chcesz lepiej poznać Pana Boga i Pismo Święte … 

 

Nabożeństwa 

soboty godz. 10.00 

 

 
 

KLUB ZDROWIA W GRUDNIU 
 

„Lecznicze właściwości  
kontaktu z przyrodą” 

 
prelegent – zielarz Andrzej Wojtkowski 

  

11.12 (niedziela) godz.16.00 

Plac Mariacki 4 

wstęp wolny!!! 


