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WIEM CO JEM cz.1– 
  

Zaczynamy od śniadania 
 

 

O czym dzisiaj w Klubie Zdrowia? 
 

Serdecznie witamy na pierwszym spotkaniu po wakacjach!  

W ramach naszych comiesięcznych spotkań przygotowaliśmy dla 

Państwa miłą niespodziankę. Otóż przy współpracy z Korespondencyjną 

Szkołą Lepszego Życia (KSLŻ) zapraszamy do wzięcia udziału w realizacji 

kursu pt. "WIEM CO JEM". Kurs obejmuje 10 tematów, które chcemy 

realizować podczas naszych klubowych spotkań. Każdy uczestnik 

otrzyma książeczkę z podstawowymi informacjami z danego tematu  

i przepisami kulinarnymi. Po zrealizowaniu wszystkich części kursu 

uczestnicy jako "studenci" KSLŻ otrzymają dyplom a nasz Klub Zdrowia 

ufunduje dodatkowe nagrody. Mamy nadzieję, że udział w tym kursie 

dostarczy nam dawkę podstawowej wiedzy na temat żywienia  

i zmotywuje do właściwych zmian w naszym stylu życia, aby żyło nam 

się zdrowiej i lepiej! Przewidywany czas spotkania to ok. 2 godziny. 

Spotkanie poprowadzi Ewa Świątek – koordynator Klubu Zdrowia  

w Szczecinie. 
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Coś dla ciała… 

Dziś mówimy o śniadaniu więc mamy śniadaniową degustację. Poniżej 

przepisy na proponowane przez nas poranne przysmaki – zdrowe, 

wartościowe, z dawką dobrej energii… 

 

 

Słodka Gryczanka  
 

Składniki:  

½ szklanki kaszy gryczanej niepalonej (wcześniej namoczonej), 1 banan, 3 daktyle,  

1 szklanka mleka kokosowego, ½ łyżeczki cynamonu. 

 

Wykonanie:  

1.Wszystkie składniki zmiksować w blenderze. 

 

 

 

Owsianka jak szarlotka 

 

Składniki:  

4 łyżki płatków owsianych, 2 jabłka, 1 banan, 2 łyżeczki cynamonu, woda do uzyskania 
pożądanej konsystencji. 
 
Wykonanie:  

1.Wszystkie składniki zmiksować w blenderze. 

 

 

 

Jaglanka pomarańczowa 

 

Składniki:  

2 pomarańcze lub sok z nich wyciśnięty, 3 łyżki namoczonych płatków jaglanych, łyżeczka 
zmielonego siemienia lnianego lub sezamu, kilka rodzynek, woda do uzyskania pożądanej 
konsystencji. 
 
Wykonanie:  

1.Wszystkie składniki zmiksować w blenderze. 
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Pasta ze słonecznika 
 

Składniki:  

1 szklanka nasion słonecznika, sól, pieprz ziołowy, 1 łyżka koncentratu pomidorowego 

(opcjonalnie), woda do uzyskania konsystencji smarowidła. 

  

Wykonanie:  

1. Nasiona słonecznika podprażyć na suchej patelni na złocisty kolor.   

2. Zmiksować z przyprawami i wodą.  

 

Pasta orzechowo – paprykowa 
 

Składniki:  

1 szklanka orzechów włoskich, 1 papryka czerwona, 1-2 ząbki czosnku, sól, pieprz ziołowy, 

opcjonalnie - 1 łyżeczka koncentratu i pół pęczka świeżego koperku. 

  

Wykonanie:  

1. Orzechy zmielić w blenderze, przełożyć do miseczki.   

2. Paprykę zmiksować na miazgę, czosnek przepuścić przez praskę. 

3. Wszystkie składniki połączyć , dodać przyprawy do smaku. 

 

Batoniki musli  
 

Składniki:  

2 szkl. płatków owsianych,  ¾ szkl. zarodków pszennych, ¾ szkl. ziaren słonecznika,  

1 szkl. rozgniecionych orzeszków ziemnych, ¾ szkl. brązowego cukru, ½ szkl. miodu, 

zapach waniliowy, ½ łyżeczki soli, ok. 200 g. suszonych owoców. 

 

Wykonanie:  

1. Pierwsze 4 składniki opiekaj na patelni przez ok. 10-12 minut. Mieszaj co chwilę aby się 

nie spaliły.   

2. Pozostałe składniki – cukier, miód, wanilię, sól włóż do rondelka i doprowadź do wrzenia 

stale mieszając, aby się nie spaliły.  

3. Połącz wszystkie składniki w dużej misce, dokładnie wymieszaj. 

4. Przełóż uzyskaną masę (granolę) na dużą blachę wyłożoną papierem do pieczenia  

i spryskaną olejem.  

5. Całość ugnieć za pomocą drewnianej łyżki lub łopatki. Połóż papier do pieczenia  

na wierzch i mocno przyciśnij. Wszystkie składniki powinny się ze sobą mocno zbić,  

aby batony się nie rozpadały podczas krojenia.  

6. Odczekaj 2-3 godziny aż granola będzie zupełnie chłodna. Ściągnij papier i pokrój 

naciskając mocno ostrym nożem (nie piłką). Batony owiń w folię spożywczą. 
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Skorzystaj z innych bezpłatnych programów na Placu Mariackim 

RELACJE ZE SPOTKAŃ NA FACEBOOKU – ADWENTYŚCI SZCZECIN 

 

SPOTKANIA MODLITEWNE  

wtorek godz. 18.00 

Gdy czujesz się samotny, potrzebujesz wsparcia,  

nie masz komu zwierzyć się ze swoich problemów…  

 

CZYTELNIA I BIBLIOTEKA KLUBU ZDROWIA 

środa godz. 16:00 – 17:00 

17.00 – 18.00 – gimnastyka ogólna 

 

PROROCTWA W BIBLII - STUDIUM APOKALIPSY  

od 22 września - piątek godz. 19.00  

Gdy chcesz lepiej poznać Pana Boga i Pismo Święte … 

 

 

NABOŻEŃSTWA 

sobota godz. 10.00  
 

 

 

 

KLUB ZDROWIA W PAŹDZIERNIKU  

„Wiem co jem cz.2 -  Ach te słodkości!” 

8 październik (niedziela) godz.16.00 

Plac Mariacki 4 


