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WIEM CO JEM cz.7 –   

Zasady spożywania  
posiłków  
 
 
O	czym	dzisiaj	w	Klubie	Zdrowia?	
 

Witamy w Klubie Zdrowia! To już siódme spotkanie z cyklu kursu 
„Wiem co jem”, podczas którego zdobywamy wiedzę na temat 
zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia. Dzisiaj kolejna dawka 
wiedzy! Porozmawiamy o zasadach spożywania posiłków, bo okazuje 
się, że nie tylko ważne jest CO JEMY, ale równie istotne jest JAK JEMY. 
Trawienie jest kluczową kwestią, jeśli chodzi o rozmaite problemy 
zdrowotne. Niedbałość o właściwe funkcjonowanie żołądka  
i nieprzestrzeganie prostych zasad spożywania posiłków mogą 
przyczynić się do wielu chorób i dolegliwości, m.in. niestrawności, 
egzemy, trądziku, alergii, anemii, zaparć… Zachęcamy do praktycznego 
zastosowania w swoim życiu poznanych dzisiaj zasad, gdyż mogą one 
wpłynąć na poprawę zdrowia i samopoczucia. Spotkanie poprowadzi 
dla nas Ewa Świątek – koordynator Klubu Zdrowia w Szczecinie.  
Po wykładzie zapraszamy na degustację. Tym razem przygotowaliśmy 
sałatkę jarzynową z cieciorką oraz ciasto kokosowe. Koniecznie 
spróbujcie przygotować te potrawy w domu. Pomogą w tym przepisy 
podane w dalszej części biuletynu.  
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Sałatka jarzynowa z cieciorką  
Składniki:  

2 szklanki ugotowanej cieciorki, 2 ogórki szklarniowe, 2 ogórki kiszone,  
1 ugotowany seler, 1 ugotowana pietruszka, 2 ugotowane marchewki,  
4 łyżki majonezu (zwykły lub np. z ziemniaka), sól. 

 
Wykonanie: 

1. Ogórki oraz ugotowane warzywa pokroić w kostkę. 

2. Dodać ugotowaną cieciorkę oraz majonez. 

3. Wymieszać i przyprawić do smaku. 

 
 

Taka sałatka jest alternatywą dla tradycyjnej jarzynowej sałatki. Obecność 
ciecierzycy (tzw. groch włoski) wzbogaca ją o cenne wartości odżywcze. 
Cieciorka jako roślina strączkowa jest bardzo dobrym źródłem białka, 
które w połączeniu z kaszą lub zbożem (pieczywo) daje pełnowartościowe 
białko. Ciecierzyca wspiera pracę układu krwionośnego -  obniża poziom 
„złego cholesterolu”, a także wpływa na obniżenie ciśnienia krwi (zawarty	
w	 niej	 potas	 sprawia,	 że	 naczynia	 krwionośne	 są	 bardziej	 drożne,		
a	 tym	 samym	 krew	 krąży	 swobodniej,	 co	 w	 efekcie	 daje	 spadek	 ciśnienia.	
Potas	 przyspiesza	 również	 wydalanie	 nadmiaru	 sodu	 z	 organizmu,		
co	także	sprzyja	obniżeniu	poziomu	ciśnienia).	Ma	niski	indeks	glikemiczny	
(IG	 =30)	 więc	 jest	 odpowiednia	 do	 spożycia	 dla	 cukrzyków.	 Nie	 zawiera	
glutenu	więc	 także	 jest	odpowiednia	dla	osób	z	celiakią.	Z	 cieciorki	można	
przygotować	pastę	na	 chleb	–	humus,	 kotlety	–	 falafele,	 farsz	do	pierogów,	
użyć	do	zup	czy	sałatek.	Ubijając	wodę	po	ugotowanej	cieciorce	–	aquafaba	-	
otrzymamy	 sztywną	 pianę,	 którą	 można	 użyć	 do	 słodkich	 wypieków.	
Cieciorka	 dobrze	 komponuje	 się	 z	 rozmarynem,	 tymiankiem,	 kolendrą,	
curry,	kurkumą,	gałką	muszkatałową	a	nawet	cynamonem.	
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Ciasto kokosowe 	
Składniki ciasta:  

2 szklanki wiórków kokosowych, 2 szklanki mąki orkiszowej,  
1 szklanka mleka roślinnego, 4 duże jabłka, 1 szklanka chipsów 
kokosowych, 3 łyżki ksylitolu, 5 dkg drożdży 

Składniki kremu:  

2 szklanki mleka roślinnego, 1 szklanka wiórków kokosowych, 2 budynie 
bez cukru, sok z 1 cytryny, 4 łyżki ksylitolu, 3 łyżki oleju kokosowego 

Wykonanie ciasta: 

1. Wiórki kokosowe zmielić w młynku.  

2. Połączyć z mąką, mlekiem, ksylitolem i drożdżami.  
Dokładnie wymieszać. Odstawić do wyrośnięcia na 20 minut. 
Następnie przełożyć do blachy wyłożonej papierem do pieczenia. 

3. Obrać jabłka, drobno pokroić, ułożyć na cieście. 

4. Ciasto piec w temp. 190 C przez 40 minut. 

Wykonanie kremu: 

1. Zagotować 1,5 szklanki mleka łącznie z ksylitolem  
i wiórkami kokosowymi. 

2. W pozostałym mleku rozprowadzić budyń i wlać do gotującego 
mleka. Całość gotować 2-3 minuty, odstawić do ostygnięcia. 

3. Wystudzony budyń zmiksować z olejem kokosowym  
i sokiem z cytryny. 

4. Chipsy kokosowe delikatnie zrumienić na suchej patelni. 

5. Na wystudzone ciasto wlać krem i posypać chipsami. 

 

Ciasto kokosowe wyjątkowo pachnie kokosem. Jest cudne w smaku. 
Każda jego warstwa jest kokosowa. Dodatek jabłek nadaje lekko 
orzeźwiającego smaku. Pomimo wielu składników jest proste  
w wykonaniu, wygląda i smakuje świątecznie. 
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Skorzystaj z innych bezpłatnych programów na Placu Mariackim 

RELACJE ZE SPOTKAŃ NA FACEBOOKU – ADWENTYŚCI SZCZECIN 
 

WIECZÓR WDZIĘCZNOŚCI 

7 kwiecień (sobota), godz. 17.00 – 18.00 
Spotkanie, podczas którego z doświadczeń innych, dowiesz się  

co jest źródłem wdzięczności i radości w ich życiu  
 

KLUB MIŁOŚNIKÓW BIBLII  

pierwsza niedziela miesiąca godz. 16.00 
(spotkanie w kwietniu wyjątkowo w drugą niedzielę -  

8. 04. 2018, godz. 18.00, po spotkaniu w Klubie Zdrowia) 

Nie tylko dla wtajemniczonych… Czyli jak badać Pismo Święte…  
 

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 KWIETNIU  

„Wiem co jem” cz. 8 – By jedzenie przynosiło zdrowie 

8 kwiecień (niedziela) godz.16.00 
Plac Mariacki 4 

	


