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Szkoła Zdrowego  
Gotowania 
 

O czym dzisiaj w Klubie Zdrowia? 

 
Witamy na listopadowym Klubie Zdrowia. Na naukę zdrowego 
gotowania zawsze jest dobra pora więc dziś proponujemy Paostwu 
typowo praktyczne „zajęcia” z gotowania, czyli Szkołę Zdrowego 
Gotowania. No tak, ale czy gotowanie jest w ogóle zdrowe? Zwolennicy 
spożywania żywności surowej (raw food) pewnie oburzyliby się, ale jak 
dowodzą badania naukowe w niektórych przypadkach obróbka 
termiczna ma wpływ na lepszą przyswajalnośd pewnych związków 
zawartych w roślinach (np. likopen z pomidorów). Dziś będziemy 
przyrządzad zdrowe potrawy, które nasi wolontariusze wielokrotnie 
wypraktykowali we własnych domach i degustowali na swoich stołach. 
Co cechuje nasze dzisiejsze propozycje? Prostota w przygotowaniu, 
walory odżywcze i smakowe, pochodzenie roślinne a więc bez 
cholesterolu, bez dodatków chemicznych i konserwantów. Mamy 
nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie okazją do wymiany 
doświadczeo, zachętą do zmian w Paostwa  kuchni i wprowadzania 
nowych nieznanych dotąd smaków.  
 

Coś dla ciała… 
 
Jak zwykle spotkanie połączone jest z degustacją  i tym razem również  

z pokazem przygotowania proponowanych przez nas potraw. Przepisy 

znajdziecie Państwo na kolejnych stronach naszego biuletynu. 

Koniecznie wypróbujcie je w domu i zaserwujcie swoim bliskim 
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Jogurt z płatków owsianych  
Składniki: 

1 szklanka płatków owsianych górskich, 1 szklanka wody. 

 
Wykonanie: 
 
1. Płatki owsiane zmiksować na mąkę owsianą. 

2. Dodać szklankę wody. Dokładnie wymieszać. 

3. Odstawić na 2-3 dni w ciepłe miejsce, aby doszło do naturalnej fermentacji.  

4. Podawać zamiast zwykłego jogurtu z owocami lub płatkami. 

 
Bulion warzywny - koncentrat 
Składniki: 

3 gałązki selera naciowego, 4 marchewki, 2 cebule, 1 pomidor, 1 średnia cukinia, 1-2 ząbki czosnku, 
pęczek natki pietruszki, 2-3 liście laurowe, 2-3 ziarna ziela angielskiego,1/2 szklanki soli 
gruboziarnistej, 1 łyżka oliwy z oliwek. 

Wykonanie: 
 
1.  Warzywa pokroić na kawałki. 

2. Wszystkie składniki zmiksować. 

3. Gotować na małym ogniu 30 – 40 min. do uzyskania konsystencji pasty. 

Z jednej czubatej łyżeczki koncentratu można przygotować ½ litra bulionu 

warzywnego. Odpowiada to 1 kostce bulionu kupionego w sklepie. Koncentrat 
przechowujemy w zamkniętym pojemniku w lodówce do 2-3 miesięcy. 

 
Jajecznica z tofu 

Składniki: 

1 kostka tofu (300 g), 1 duża cebula, ¼ czerwonej papryki (opcjonalnie), 2 łyżki oleju, 1 łyżeczka 

przyprawy warzywnej w proszku, ½ łyżeczki sproszkowanego czosnku, ½ łyżeczki kurkumy, 2 łyżki 

płatów drożdżowych. 

Wykonanie: 

 

1. Cebulę i paprykę drobno pokroić i udusić na oleju.  

2. Dodać rozdrobnione widelcem tofu oraz przyprawy.  

3. Wymieszać i dusić jeszcze przez około 5 minut. Podawać i spożywać jak zwykłą jajecznicę. 
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Smalec wegański z fasoli 

Składniki: 

1,5 szklanki ugotowanej fasoli „Jaś” (lub z puszki), 1 cebula pokrojona w kostkę , 1 jabłko obrane ze 

skórki,  1/2 szklanki proteiny sojowej lub prażony słonecznik, 2 ząbki czosnku przeciśniętego przez 

praskę, 2-3 łyżki siemienia lnianego, 1 łyżka sezamu (opcjonalnie), sól, pieprz, przyprawa 

warzywna. 

Wykonanie: 

 

1. Cebulę podsmażyć  na oleju. 

2. Pod koniec smażenia dodać przeciśnięty czosnek, starte jabłko, siemię lniane i proteinę sojową.  

Smażyć wszystko razem ok 3 minuty. 

3. Fasolę zmielić i połączyć z przesmażoną masą. Dodać przyprawy. 

 

 

Pasztet bezglutenowy 
 

Składniki: 
  
1 szklanka kaszy jaglanej,  ¾ szklanki czerwonej soczewicy,  1 ½ szklanki ugotowanej cieciorki,  
1 szklanka posiekanych orzechów włoskich,  1 duża cebula, 3 ząbki czosnku, ½ łyżeczki pieprzu 
cayenne ,  pęczek świeżej kolędry, sól,  pieprz. 

Wykonanie: 
 
1. Kaszę jaglaną ugotować w 3 szklankach wody. Soczewicę ugotować na sypko. 

2. Cebulę i czosnek usmażyć na patelni. 

3. Wszystkie składniki zmiksować. Na koniec dodać poszatkowaną natkę kolendry. 

4. Blaszkę wysmarować olejem i  posypać  pestkami słonecznika lub zmielonym siemieniem 
lnianym. 

5. Piec w piekarniku w temp. 180 C przez ok. 40 min. 

 

Na drugi dzień pasztet można pokroić w grubsze kawałki, podsmażyć na patelni i podawać jako 

kotlety. Super pyszne! Z przepisu wychodzi tyle, że mamy i pasztet na kanapki i kotlety na obiad dla 

czteroosobowej rodziny. 

 
 

http://zdrowienatalerzu.pl/index.php/ingredients/kasza-jaglana/
http://zdrowienatalerzu.pl/index.php/ingredients/kasza-jaglana/
http://zdrowienatalerzu.pl/index.php/ingredients/czerwona-soczewica/
http://zdrowienatalerzu.pl/index.php/ingredients/ugotowana-cieciorka/
http://zdrowienatalerzu.pl/index.php/ingredients/posiekane-orzechy-wloskie/
http://zdrowienatalerzu.pl/index.php/ingredients/duza-cebula/
http://zdrowienatalerzu.pl/index.php/ingredients/czosnek/
http://zdrowienatalerzu.pl/index.php/ingredients/pieprz-cayenne/
http://zdrowienatalerzu.pl/index.php/ingredients/pieprz-cayenne/
http://zdrowienatalerzu.pl/index.php/ingredients/swieza-koledra/
http://zdrowienatalerzu.pl/index.php/ingredients/sol/
http://zdrowienatalerzu.pl/index.php/ingredients/pieprz/
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Coś dla ducha… 
Gdy brak ci sił… 

„Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia.” Filip. 4,13 

Gdy jesteś zmartwiony… 

„A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebą waszą według bogactwa swego w chwale,  
w Chrystusie Jezusie.” Filip. 4,19   

Gdy wątpisz… 

„Proście a będzie wam dane, szukajcie a znajdziecie, kołaczcie a otworzą wam.  

Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze,  
temu otworzą.” Mat. 7,7.8 

Gdy jesteś kuszony… 

„Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest 

wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, 
abyście mogli je znieść.” 1Kor. 10,13 

 

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 
 
 

 

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 GRUDNIU 

WARSZTATY PIECZENIA CHLEBA – tradycyjnego i bezglutenowego 

13.12. (niedziela) godz.16.00 

Plac Mariacki 4 


