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WIEM CO JEM cz.5 – 
  

Nakarm swój mózg 
 

O czym dzisiaj w Klubie Zdrowia? 
 

 

Serdecznie witamy na pierwszym spotkaniu w Nowym Roku! Z tej okazji 

życzymy Państwu przede wszystkim zdrowia, bo jest cenną wartością; 

radości, bo sprawia, że życie jest piękniejsze; ufności w Bożą moc, która 

zawsze działa ku dobremu w naszym życiu. Dziś porozmawiamy o tym, 

jak nasza dieta wpływa na pracę naszego mózgu. Dowiemy się na jakie 

produkty warto zwrócić uwagę w naszej diecie, aby wspomóc pracę 

mózgu i poprawić funkcjonowanie układu nerwowego. To już piąty 

temat z dziesięciu w ramach kursu „Wiem co jem”, a więc jesteśmy na 

półmetku. Już dziś gratulujemy wytrwałości tym, którym udało się być 

na wszystkich do tej pory spotkaniach. Brawo! Liczymy na to, że wiedza 

jaką Państwo zdobywacie w naszym Klubie Zdrowia idzie w parze  

z praktycznymi zmianami w Państwa życiu. Spotkanie poprowadzi dla 

nas p. Ewa Świątek - koordynator Klubu Zdrowia w Szczecinie.  

Po wykładzie tradycyjnie zapraszamy na degustację potraw 

sprzyjających dobremu myśleniu. Dziś będziemy zajadać hamburgery 

wegetariańskie, gofry z ziarnem lnu oraz wegetariański ser sojowo – 

orzechowy. Życzymy smacznego!!!   
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Hamburgery wegetariańskie  
Składniki:  

1 duża drobno pokrojona cebula, 2 łyżki oleju, 4 1/2 szklanki wody,  
1/2 szklanki drobno pokrojonych orzechów włoskich, ½ szklanki nasion 
słonecznika, 1 łyżeczka lubczyku lub majeranku, ½ szklanki sosu 
sojowego, 4 szklanki błyskawicznych płatków owsianych.    

 

Wykonanie: 

1. Cebulę udusić na oleju z 1 łyżką wody. 

2. Dodać pozostałe składniki oprócz płatków owsianych i zagotować.  

3. Dodać płatki owsiane i gotować przez 5 minut. Odstawić do 
ostygnięcia. 

4. Uformować hamburgery (ok.24 sztuk) i piec w piekarniku w temp. 
180C przez 30-40 minut. 

 

Gofry z ziarnem lnu  
Składniki:  

3,5 szklanki wody, 3 szklanki mąki pszenno – razowej, 1 szklanka płatków 
owsianych, 1 łyżka mąki kukurydzianej, 2 łyżki zmielonego siemienia 
lnianego, 4 łyżki oleju, 1 łyżeczka soli. 

 

Wykonanie: 

1. Wszystkie składniki zmiksować przez 2 minuty. 

2. Ciasto na gofry wlać do miski i pozostawić na 10 minut, tak aby płatki 
i siemię napęczniały i wytworzyły kleik.   

3. Na dobrze rozgrzaną gofrownicę wylać ciasto i piec ok. 5 minut. 
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Wegetariański ser sojowo - orzechowy  
 
Składniki:  

2 łyżeczki roślinnej żelatyny agar – agar, 1 1/3 szklanki gorącej wody,  
1 szklanka orzechów nerkowców, 1 kostka serka tofu, 2 łyżki soku  
z cytryny, 1 łyżeczka płatków drożdżowych, 1 łyżeczka soli.  

 

Wykonanie: 

1. Wszystkie składniki dokładnie zmiksować i zagotować. 

2. Wylać do salaterek i odstawić do ostygnięcia. 

 

POLECAMY KSIĄŻKI: 

1. „Sztuka zdrowego myślenia”  - N. Nedley, Fundacja Źródła Życia 

Ta książka stanowi praktyczną pomoc w podniesieniu zdolności 
umysłowych. Autor podaje również cenne wskazówki dotyczące 
konkretnych, choć prostych zmian w stylu życia, które wspomogą 
zdrowy sposób myślenia. Cena ok. 40 zł. 

2. „Lecznicza Żywność” – Jorge D. Pamplona Roger, księgarnia 
internetowa: sklep.znakiczasu.pl 

Książka ta zawiera użyteczne informacje dotyczące składu oraz 
właściwości odżywczych i leczniczych niemal stu artykułów 
spożywczych. Cena ok. 60 zł. 

3. „Witamina B12” – Roman Pawlak, Fundacja Źródła Życia, 
sklep.fzz.pl 

Niedobór tej witaminy jest zjawiskiem powszechnym, a ma ona 
dużo większe znaczenie dla naszego zdrowia niż przypuszczano. 
Objawy niedoboru często są mylnie diagnozowane. Jej niedobór 
może prowadzić do takich chorób jak otępienie, schizofrenia, 
depresja, załamanie psychiczne, schorzenia dermatologiczne  
i neurologiczne, problemy z sercem. Cena ok. 25 zł. 
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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 
 

 

NABOŻEŃSTWA 

sobota godz. 10.00  

 
 

 

 

KLUB ZDROWIA W LUTYM  

„Wiem co jem cz.6 -  Zapomnij o diecie cud!  

11 luty (niedziela) godz.16.00 

Plac Mariacki 4 
 


