
 

 

www.szczecin.adwentysci.org 

13. 12. 2015  
 

WARSZTATY PIECZENIA  
CHLEBA 
  

 

 

O czym dzisiaj w Klubie Zdrowia? 
 
To już ostatnie spotkanie w tym roku kalendarzowym, dlatego zdecydowaliśmy się 

na temat, który zwykle spotyka się z dużym zainteresowaniem z Państwa strony. Nie 

tylko dziś, ale już od tysięcy lat, nie tylko w Polsce, ale i w różnych krajach i na 

różnych kontynentach CHLEB jest podstawowym źródłem pożywienia człowieka. 

Jednocześnie w religii chrześcijańskiej chleb ma niezwykle głęboką symbolikę. Jego 

obfitość oznacza błogosławieństwo Boga – bezpieczeństwo i dobrobyt. Brak chleba 

kojarzy się z nędzą. Modlitwa Pańska zawiera prośbę właśnie o dostatek chleba 

powszedniego. Łamanie się chlebem oznacza wspólnotę z innymi ludźmi, a dawanie 

go głodnemu jest wyrazem miłości bliźniego. A zatem chleb to symbol tego co 

wartościowe i piękne. Warto więc upiec swój własny chleb. Nie jest to takie trudne 

jak się wydaje. Taki chleb to produkt, którego skład nie będzie wzbudzał naszych 

podejrzeń czy wątpliwości. Na pewno będzie bez polepszaczy i konserwantów. Dziś 

chcemy podzielić się z Państwem naszą wiedzą i doświadczeniem w wypiekaniu 

domowego chleba zarówno tego tradycyjnego jak i bezglutenowego. No właśnie, 

mówiąc o chlebie nie sposób nie wspomnieć o glutenie, o którym tak wiele się mówi 

i wiąże się go nie tylko z chorobą zwaną celiakią. Dlatego więcej na temat glutenu 

opowie nam nasz gość, technolog żywienia - pani Katarzyna Maras.  
  

Coś dla ciała  
 
Dziś będziemy degustować kilka rodzajów chleba w tym dwa bezglutenowe. Do 

tego kilka propozycji różnych „smarowideł” do pieczywa – szybkich  

w przyrządzaniu i odżywczych oraz coś na słodko bez cukru i gotowania. Wszystkie 

nasze dzisiejsze propozycje odpowiednie są dla bezglutenowców (za wyjątkiem 

chlebków pszennych) i wegetarian. Życzymy smacznego! 
 

 



 

 

www.szczecin.adwentysci.org 

 
Bezglutenowy chleb lniany 
8 dkg drożdży, 1 szkl. wody + 2 szkl. wody, czubata łyżka miodu, 2,5 szkl. mąki gryczanej, 1,5 

szkl. mąki ryżowej, 1 szkl. mąki kukurydzianej, 2łyżki siemienia lnianego ( w tym 1 zmielona), 2 

łyżki pestek dyni (w tym 1 zmielona), płaska łyżka soli. 

 

WYKONANIE: 

1. Połączyć drożdże z 1 szkl. wody i miodem – wymieszać. Odstawić na ok. 15 min, aż drożdże 

zaczną „pracować”. 

2. Dodać mąki i pozostałe składniki z resztą wody, wymieszać, odstawić w ciepłe miejsce aż 

podwoi swoją objętość. 

3. Przełożyć do keksówki posmarowanej niewielką ilością oleju. 

4. Wstawić do zimnego piekarnika. Ustawić temp. 200C termoobieg na 35 min. potem 

zmniejszyć temp. do 165C na 25 min. 

5. Po tym czasie zostawić jeszcze na 10 min. w piekarniku przy zamkniętych drzwiczkach. 

 

 

Bezglutenowy chleb orzechowy 
8 dkg drożdży, 1 szkl. wody + 2,5 szkl. wody, czubata łyżka miodu, 1,5 szkl. mąki gryczanej,  

1 szkl. mąki jaglanej, 1 szkl. mąki kukurydzianej, 1 szkl. mąki ryżowej, 1 szkl. mąki orzechowej 

2łyżki siemienia lnianego ( w tym 1 zmielona). 

 

WYKONANIE: 

1. Połączyć drożdże z 1 szkl. wody i miodem – wymieszać. Odstawić na ok. 15 min, aż drożdże 

zaczną „pracować”. 

2. Dodać mąki i pozostałe składniki z resztą wody, wymieszać, odstawić w ciepłe miejsce aż 

podwoi swoją objętość. 

3. Przełożyć do keksówki posmarowanej niewielką ilością oleju. 

4. Wstawić do zimnego piekarnika. Ustawić temp. 200C termoobieg na 35 min. potem 

zmniejszyć temp. do 165C na 25 min. 

5. Po tym czasie zostawić jeszcze na 10 min. w piekarniku przy zamkniętych drzwiczkach. 

 

 

Chleb z otrębami - na pierwszy raz :) 
4 dkg drożdży , 1 łyżeczka miodu (cukru), ½ litra ciepłej wody, ½ kg mąki pszennej, 2 szkl. 

otrębów pszennych, 4 łyżki nasion słonecznika, 4 łyżki nasion siemienia (może być zmielone),  

1 łyżeczka soli. 
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WYKONANIE: 

1. Połączyć drożdże z wodą i miodem (cukrem) – wymieszać.  

2. Dodać pozostałe składniki, wyrobić ciasto i odstawić na ok.20-30 min. do wyrośnięcia 

3. Przełożyć do keksówki posmarowanej niewielką ilością oleju i obsypanej zmielonym 

siemieniem lub otrębami. 

4. Wstawić do zimnego piekarnika. Ustawić temp. 150C grzałka góra/dół na 20 min. potem 

zwiększyć temp. do 180C na 40 - 50 min. 

 

Paprykarz 
Pokrojone w kostkę: 3 papryki, 1 por 

Starkowane: 3 marchewki, 1 duży seler, 1 duża pietruszka, 2 ogórki kiszone 

Posiekane: 2 cebule, natka z pietruszki 

koncentrat pomidorowy (własnej roboty lub z kartonika), 2 łyżki oleju, ½ szkl, oliwy z oliwek,  

100 gr. brązowego ryżu. 

 

WYKONANIE: 

1.Ugotować ryż. 

2. Cebule podsmażyć na 2 łyżkach oleju następnie dodać koncentrat pomidorowy. 

3. Połączyć z pozostałymi produktami, wymieszać, przełożyć do naczynia żaroodpornego. 

4. Polać po wierzchu łyżką oleju i całość przykryć folią aluminiową. 

5. Piec 1 godzinę w temp. 165C. 

 

Masło kukurydziane 
1 puszka kukurydzy, 1 ząbki czosnku, 3 łyżki oleju, 1 łyżka soku z cytryny, szczypta soli 

WYKONANIE: 

Kukurydzę odcedzić, zmiksować z czosnkiem, powoli dolewając olej. Następnie dodać sok z 

cytryny i jeszcze przez chwile miksować. 

Czekoladowy pudding  
2 bezpestkowe pomarańcze, 1 dojrzałe awokado, ½ szklanki orzechów nerkowca, 3-4 łyżki 

carobu (ewentualnie kakao), 2 łyżki nektaru z agawy lub syropu klonowego, 1 łyżka wiórków 

kokosowych. 

 

WYKONANIE: 
1. Zmielić orzechy. 

2. Dodać resztę składników i zmiksować na gładką masę. Przełożyć do małych salaterek  

i udekorować kwaskowatymi owocami, najlepiej malinami lub truskawkami. 
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Pasta z serka sojowego tofu 
1 opakowanie serka tofu, 5-6 pomidorów suszonych w oleju, szczypta soli, szczypta pieprzu 

ziołowego, ząbek czosnku (opcjonalnie) 

 

WYKONANIE: 

Wszystkie składniki zmiksować w blenderze. 
 

Więcej przepisów na różne chleby, mąki bezglutenowe, zakwas, pasty wegetariańskie i wegańskie 

znajdziesz na naszej stronie www.szczecin.adwentysci.org w zakładce ZDROWIE/biuletyny Klubu 

Zdrowia/ 9 luty 2014 – Pieczenie chleba w domowych warunkach, 14 grudnia 2014 – Od ziarenka do 

bochenka, czyli jaka mąka taki chleb, 23 maja 2015 – Życie bez glutenu + wkładka 

 

 

Skorzystaj z innych bezpłatnych programów na Placu Mariackim 

biblioteka i czytelnia Klubu Zdrowia  
czwartki godz. 14:00 – 17:00 

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. 

W czasie godzin otwarcia biblioteki zapraszamy na bezpłatne programy: czytanie Biblii – godz.14.00, 

gimnastyka ogólna – godz. 16.00 

Spotkania modlitewne  
wtorki godz. 18.00 

Gdy czujesz się samotny, potrzebujesz wsparcia, nie masz komu zwierzyć się ze swoich problemów…  

 

Studium Listu do Rzymian 
piątki godz. 17.00 

Gdy chcesz lepiej poznać Pana Boga i Pismo Święte … 

 
 

KLUB ZDROWIA W STYCZNIU 

BÓL DEPRESJI I WYZWOLENIE – seria trzech spotkań 

08.01. (piątek) godz.17.00    Analiza i rozwiązywanie problemów 

09.01 (sobota) godz.17.00   Nowy etap - odkrycie prawdziwego JA 

10.01 (niedziela) godz.16.00  Przebaczenie a uwolnienie 

Plac Mariacki 4 
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