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Tłuszcze ale jakie –  
czym smarować pieczywo? 
 
O czym dzisiaj w Klubie Zdrowia? 
 
W październikowym Klubie Zdrowia porozmawiamy o tłuszczach. 
Powszechnie wiadomo, że ich spożycie związane jest z chorobami 
serca, nowotworami, nadwagą, cukrzycą typu 2 i wieloma innymi 
dolegliwościami dietozależnymi. Ale też niezwykle ważne jest abyśmy 
rozumieli, że tłuszcz tłuszczowi nierówny. Z wieloletnich obserwacji 
wynika iż tradycyjne, wysokoprzetworzone jedzenie dostarcza nam 
sporą ilośd tłuszczu a szczególnie tego złego.  Tak więc z jednej strony 
tłuszcze mogą byd źródłem cennych składników odżywczych a z drugiej 
strony zagrożeniem dla zdrowia. Jakie tłuszcze są dobre i gdzie ich 
szukad? O tym opowie nam dzisiaj nasz gośd mgr Beata Śleszyoska - 
doradca dietetyczny, specjalista promocji zdrowia.  

  

 
Coś dla ciała… 
 
Po wykładzie zapraszamy na degustację potraw z wykorzystaniem 
zdrowych i smacznych "smarowideł" na chleb, które są doskonałą 
alternatywą dla plastra wędliny czy żółtego sera. Przepisy znajdują się  
w dalszej części biuletynu. Koniecznie przygotujcie je w domu! 
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Pasta z siemienia lnianego  
czyli wege tatar 
 

Składniki: 

1 szkl. nasion siemienia lnianego, 1 mała cebula, 3 ogórki kiszone, ok. 1 szkl. ciepłej wody, 

pieprz, sól. 

 

Wykonanie: 
 
1. Siemię zmielić w blenderze. Wsypać do miseczki, dolać ciepłą wodę i przyprawy. 

Energicznie i dokładnie wymieszać . W razie potrzeby dolać wodę (lub wodę z ogórków)  

aż do uzyskania konsystencji pasty.  

 

2. Do siemienia dodać bardzo drobno pokrojoną cebulę i pokrojone ogórki.  

Dokładnie wymieszać.  

 

Pasta warzywna z soczewica 
 

Składniki: 

400g soczewicy zielonej, 250g pestek słonecznika, 2 średnie marchewki, 1 korzeń pietruszki, 

1 mały korzeń selera, 1 por (biała część), olej ryzowy lub kokosowy. 

 

Wykonanie: 
 
1. Soczewicę ugotować zgodnie z przepisem podanym na opakowaniu. 

2. Warzywa obrać i ugotować w niewielkiej ilości osolonej wodzie lub uparować. 

3. Soczewicę, warzywa i słonecznik zmiksować.  

    Doprawić solą, pieprzem i niewielką ilością oleju. 

 

 

 



 

 

www.szczecin.adwentysci.org 

 

Humus z pieczonej dyni 
 

Składniki: 

1 dynia (około 1 kg), 6 ząbków czosnku, 3 papryki, 3 łyżki soku z cytryny,  

2 łyżki pasty sezamowej tahini (można pominąć), sól i pieprz do smaku,  

mielona papryka chilli. 

 

Wykonanie: 
 
1. Dynię przekroić na pół, delikatnie skropić oliwą z oliwek i wstawić do piekarnika  

    na około godzinę, aż będzie miękka, temp. 180C.  

2. Paprykę przekroić na pół, wyjąć gniazdo nasienne i delikatnie skropić oliwą z oliwek. 

    Piec około 30 minut w temp. 180 stopni aż papryka będzie bardzo miękka,  

    a skórka mocno przypieczona.  

3. Czosnek piec w skórce około 30 minut, aż będzie miękki.  

    Paprykę i czosnek można piec razem z dynią tylko włożyć 30 min. później. 

4. Po upieczeniu zostawić warzywa, aby delikatnie ostygły. Za pomocą łyżki wyjąć z dyni  

    nasiona. Pozostały miąższ dyni wyjąć łyżką i przełożyć do miski. Z papryki zdjąć skórkę  

    i przełożyć do dyni. Czosnek obrać ze skórki (bardzo łatwo go wycisnąć)  

    i włożyć do warzyw. Dodać pastę tahini i sok z cytryny. Dokładnie zmiksować,  

    aby powstała jednolita masa. Doprawić do smaku chilli, solą i pieprzem. 

 

Nutella 
 

Składniki: 

1 szkl. orzechów laskowych, 1 szkl. suszonych śliwek lub rodzynek,   

1 szkl. suszonych daktyli, 4 łyżki karobu, syrop z agawy lub miód (do smaku). 

 
Wykonanie: 
 
1. Orzechy zmiksować. 

2. Suszone owoce przepłukać i zalać na 10 minut gorącą wodą. 

3. Owoce połączyć z orzechami, dodać pozostałe składniki i wszystko razem 
zmiksować. 
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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 

 

Nabożeństwo okazjonalne: „Żniwno – dziękczynne” 

22.10 (sobota) godz.16.00 

 
 

KLUB ZDROWIA W LISTOPADZIE 
 

„Oczyszczanie organizmu” 
 

prelegent – Lidia Szłowieniec 
 dietetyk, promotor zdrowia 

 

20.11 (niedziela) godz.16.00 

Plac Mariacki 4 

wstęp wolny!!! 


