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WIEM CO JEM cz.2 – 
  

Ach te słodkości 
 

 

O czym dzisiaj w Klubie Zdrowia? 
 

Witamy na kolejnym spotkaniu w Klubie Zdrowia. Dzisiaj będziemy 

realizować drugi temat w ramach kursu „Wiem co jem”. Zajmiemy się 

kwestią cukru w naszej diecie. Coraz więcej osób ma z tym problem. 

Cukru jemy zdecydowanie za dużo – świadomie bądź nieświadomie. 

Przez to częściej zapadamy na różnego rodzaju infekcje, mamy 

problemy z nadwagą, dotykają nas choroby układu sercowo-

naczyniowego. Czy jest na to jakaś rada?... Mamy nadzieję, że dzisiejsze 

spotkanie usystematyzuje naszą wiedzę na temat cukru. Podczas 

spotkania dowiemy się gdzie szukać tego dobrej jakości. Jakie produkty 

nam służą, a jakich powinniśmy unikać i dlaczego. Po spotkaniu  

spróbujemy dobrej jakości słodycze, których przepisy znajdziecie 

Państwo w dalszej części naszego Biuletynu. Przewidywany czas 

spotkania to ok. 2 godziny. Spotkanie poprowadzi dla nas Ewa Świątek 

– koordynator Klubu Zdrowia w Szczecinie. 

 
Coś dla ciała… 

Propozycje na dziś są proste w przygotowaniu i przede wszystkim 

zawierają cukry w naturalnej postaci. Życzymy smacznego…  
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Torcik jabłkowy  

Składniki:  

ciasto – 250 g mąki orkiszowej, 8 łyżek oleju, 4 łyżki miodu, szczypta soli, 
6 łyżek wody, ½ wanilii 

warstwa jabłkowa – 3 szklanki soku jabłkowego, 2 ½ łyżki cukru 
trzcinowego (opcjonalnie), 2 budynie waniliowe bez cukru lub ¾ szklanki 
mąki ziemniaczanej, 1 kg jabłek, 2 łyżeczki cynamonu 

Wykonanie: 

1. Wodę, wanilię, miód i olej dokładnie zmiksować. 

2. Dodać mąkę i wymieszać. Wyłożyć ciasto do małej tortownicy.  

3. Upiec w temp.180C przez ok.15 minut. 

4. Jabłka obrać ze skórki i zetrzeć na tarce lub drobno pokroić. 

5. Zalać częścią soku, dodać cukier i cynamon, dusić kilka minut na 
małym ogniu. 

6. W pozostałej ilości soku rozpuścić budyń, wlać do duszonych 
jabłek, zagotować. 

7. Masę jabłkową wylać na wcześniej upieczone ciasto, posypać 
płatkami migdałowymi i odstawić do wystygnięcia. 

 

Trufle  
Składniki:  

1 szklanka wiórków kokosowych, 1 szklanka sezamu, 1 szklanka suszonych 
daktyli, 1 szklanka nasion słonecznika lub orzechów, ½ szklanki masła 
orzechowego, karob lub kakao do obtaczania  

Wykonanie: 

1. Suszone daktyle przepłukać pod bieżącą wodą, zalać wrzątkiem na 
kilka minut i odcedzić. 

2. Wszystkie produkty dokładnie zmiksować. 

3. Formować małe kulki i obtaczać w karobie. 
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Ciasteczka z bananów i słonecznika (12 sztuk)  

Składniki:  

2 banany, 6 łyżek rodzynek, 1 szklanka słonecznika, 1 łyżka siemienia 
lnianego, 1 jajko i 1 żółtko (opcjonalnie) 

Wykonanie: 

1. Rodzynki sparzyć wrzątkiem i odcedzić. 

2. Słonecznik i siemię lniane zmiksować. 

3. Dodać rodzynki i banany, jajko. Zmiksować. 

4. Ciasto wykładać łyżką na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. 
Formować okrągłe, płaskie ciasteczka. 

5. Piec w temp.180C przez 15-20 minut  

 

 
Chałwa  sezamowo - słonecznikowa    
o smaku waniliowym 
 
Składniki: 
 
½ szklanki łuskanego sezamu, ½ szklanki łuskanego słonecznika, 2 łyżki 
oleju słonecznikowego, łyżka stołowa miodu, 1 laska wanilii lub 3 krople 
olejku waniliowego 

 

Wykonanie: 

1. Słonecznik i lekko podgrzany na suchej patelni sezam zmielić do 

uzyskania jednolitej sypkiej konsystencji.  

2. Dodać wanilię, olej i miód. Zmiksować.   

3. Masę przełożyć do wyłożonej papierem blaszki i umieścić  

w lodówce na 12 godzin. Po wyciagnięciu z lodówki chałwa jest 

gotowa do spożycia.  
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Skorzystaj z innych bezpłatnych programów na Placu Mariackim  
SPOTKANIA MODLITEWNE - wtorek godz. 18.00 

CZYTELNIA I BIBLIOTEKA KLUBU ZDROWIA - środa godz. 15:00 – 17:00 

PROROCTWA W BIBLII - Studium Apokalipsy - piątek godz. 18.00  
NABOŻEŃSTWA -  sobota godz. 10.00  

 

Zapraszamy na obchody 500 – lecia Reformacji w Szczecinie 
  

21.10.2017 -  05.11.2017  
WYSTAWA BIBLII  
Klub Delta, ul. Racławicka 10, Szczecin 
 
 21.10.2017 (sobota) 

koncert zespołu "All for him" inaugurujący wystawę Biblii 

Klub Delta, godz. 18.00 

 Pierwsze zwiedzanie wystawy po koncercie, godz. 19.30 

 W pozostałe dni zwiedzanie wystawy w godz. 15.00 – 18.00 (codziennie oprócz 

sobót) 

Uwaga! Przewodnik oprowadza zwiedzających co pół godziny począwszy od 

godz. 15.00 

15.11.2017 
KONFERENCJA NAUKOWA 
z okazji 500-lecia Reformacji 

 

 Uniwersytet Szczeciński, godz. 10.00 – 15.00 
 

25.11.201 - 16.12.2017  
PROJEKCJE FILMÓW O WIELKICH REFORMATORACH I REFORMACJI  
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, plac Mariacki 4, Szczecin 
 
 25.11.2017 (sobota), godz. 18.00 – film pt. „Luter” 

 02.12.2017 (sobota), godz. 18.00 – film pt. „Jan Hus” 

 09.12.2017 (sobota), godz. 18.00  – film pt. „John Wesley” 

 16.12.2017 (sobota), godz. 18.00  – film pt. „Boży Banita” 

czas projekcji  filmów – około 2 godziny 

 

UWAGA!!! NA WSZYSTKIE PROGRAMY WSTĘP WOLNY 


