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WIEM CO JEM cz.6 – 
  

Jak odchudzać się  

rozsądnie? 
 

 

O czym dzisiaj w Klubie Zdrowia? 
 

Witamy wszystkich uczestników dzisiejszego spotkania w Klubie 

Zdrowia! Dzisiaj bardzo praktyczny temat – Jak odchudzać się 

rozsądnie? Zapewne każdy z nas próbował choć raz pozbyć się kilku 

kilogramów tu i ówdzie z różnym skutkiem. Stosowaliśmy różne 

metody - głodówki albo diety cud, tabletki, suplementy… Niestety 

zazwyczaj te metody są mało efektywne a często stosowane prowadzą 

do efektu jo-jo, czyli po zakończonej diecie przybywa nam jeszcze 

więcej kilogramów i stan końcowy jest gorszy jak początkowy. Niestety, 

tak to wygląda w praktyce. Dlatego dziś chcemy mówić o metodzie 

bardzo praktycznej i skutecznej, którą można wypracować. Wymaga 

ona czasu i przede wszystkim pracy nad samym sobą. Jest bardzo 

skuteczna. Spotkanie poprowadzi dla nas p. Ewa Świątek - koordynator 

Klubu Zdrowia w Szczecinie. Czas trwania spotkania to około 2 godziny. 

Po wykładzie tradycyjnie zapraszamy na degustację zdrowych potraw. 

Dziś z nutą przekory – na słodko! Życzymy smacznego!!!   
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Poranne danie z pszenicy  
Składniki:  

1 szklanka pszenicy, 1 łyżka miodu, 1 banan, 1 pomarańcza, garść 
rodzynek, garść orzechów. 

Wykonanie: 

1. Pszenicę skiełkować (trwa to ok. 5 dni) 

2. Skiełkowaną pszenicę zmiksować z miodem do pożądanej 
konsystencji.  

3. Dodać owoce i lekko zblendować. 
 

Trzy łyżki takiej potrawy o poranku uzupełnia zapotrzebowanie na 
składniki odżywcze w doskonałej jakości, dostarcza cennych witamin 
i minerałów, reguluje perystaltykę jelit, opóźnia starzenie. 

Komosa ryżowa na słodko  
Składniki:  

400 gram komosy ryżowej, 3 szklanki wody, 1 łyżka miodu, 1 banan,  
3 brzoskwinie, 2 garści orzechów włoskich. 

Wykonanie: 

1. Komosę podprażyć na głębokiej patelni. Zalać wodą i gotować ok. 15 
min. ciągle mieszając, aż woda się wchłonie, a ziarna otworzą się.    

2. Dodać miód i orzechy włoskie, wymieszać.   

3. Sos owocowy: brzoskwinie zalać wrzątkiem i obrać ze skóry. Wyjąć 
pestkę, dodać banan i zblendować. 

4. Komosę spożywać na ciepło lub zimno polaną sosem owocowym. 
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Żurawinowe babeczki  
 
Składniki:  

2 szklanki pełnoziarnistej mąki pszennej, ½ szklanki cukru trzcinowego, 
¾ mleka roślinnego (np. sojowe, ryżowe), 7 gram drożdży, ½ łyżeczki soli 
morskiej, 1/3 szklanki oleju, 1 ubite jajko, 1 szklanka suszonej żurawiny, 
½ szklanki posiekanych orzechów laskowych.  

 

Wykonanie: 

1. W misce połączyć mąkę, cukier, drożdże i sól. Wszystko dobrze 
wymieszać. 

2. W drugiej misce połączyć mleko, olej, jajko. Dodać do suchych 
składników. 

3. Wszystko razem wymieszać, aż suche składniki będą lekko zwilżone. 

4. Dodać żurawinę i orzechy. Ponownie wymieszać. 

5. Napełnić foremki do 2/3 wysokości i piec przez 20-25 minut. 

 

Graficzna interpretacja Body Mass Index.  Sprawdź gdzie jesteś… 
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Skorzystaj z innych bezpłatnych programów na Placu Mariackim 

RELACJE ZE SPOTKAŃ NA FACEBOOKU – ADWENTYŚCI SZCZECIN 
 

 

KLUB MIŁOŚNIKÓW BIBLII  

pierwsza niedziela miesiąca godz. 16.00 

(spotkanie w marcu - 04. 03. 2018) 

Nie tylko dla wtajemniczonych… 

Czyli jak badać Pismo Święte…  

 

REKOLEKCJE WIELKANOCNE 

9 – 11. 03. 2018 

piątek, sobota, niedziela – godz. 18.00 

„Podróż od raju utraconego do raju odzyskanego” 

 

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 MARCU  

„Wiem co jem cz.7 -  „Zasady spożywania posiłków”  

11 marzec (niedziela) godz.16.00 

Plac Mariacki 4 
 


