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WIEM CO JEM cz.3 – 
  

Tłuszcze, ale jakie? 

 

O czym dzisiaj w Klubie Zdrowia? 
 

Listopadowe spotkanie w Klubie Zdrowia poświęcimy tłuszczom. Jak 

wiadomo są one obok węglowodanów i białek podstawowym 

składnikiem naszego pożywienia. Więc choćby już z tego powodu nie 

może braknąć ich w naszej diecie. Problem pojawia się jednak wtedy, 

gdy spożywamy ich za dużo i o niewłaściwej jakości. Pojawiają się 

choroby układu sercowo – naczyniowego, otyłość, nadciśnienie. Zatem 

jakie tłuszcze służą w utrzymaniu naszego zdrowia? W jakich 

produktach znajdziemy te dobrej jakości? Które tłuszcze są dla nas 

szkodliwe? Których należy unikać? Wiedzę w tym temacie pomoże nam 

usystematyzować nasz gość – pani Beata Śleszyńska, doradca 

żywieniowy i promotor zdrowia. Autorka kursu „Wiem co jem”, który 

realizujemy przy współpracy Korespondencyjnej Szkoły Lepszego Życia 

a także autorka publikacji książkowych i artykułów o tematyce 

zdrowotnej. Po wykładzie jak zwykle przewidziana jest degustacja. Tym 

razem będą to  smaczne smarowidła na chleb - jako alternatywa dla 

tradycyjnej kiełbasy czy żółtego sera. Przepisy znajdziecie Państwo  

w dalszej części naszego Biuletynu. Przewidywany czas spotkania  

to ok. 2 godziny.  
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Przepisy na proste i smaczne smarowidła na chleb. 

Życzymy smacznego…  

 

 

„Masełko” czosnkowe  

Składniki:  

1 duża pokrojona cebula, 2 łyżki oleju, 1 szklanka ugotowanej cieciorki, 2-3 
łyżki wody, 1 duży ząbek czosnku, 1 łyżeczka przyprawy warzywnej w 
proszku, szczypta kurkumy, sól do smaku 

Wykonanie: 

1. Cebule poddusić na oleju z 1 łyżką wody. 

2. Dodać ugotowaną cieciorkę i dusić przez 2 minuty.  

3. Dodać pozostałe składniki i wszystko dokładnie zmiksować. 

 

Pasta z bakłażana  
Składniki:  

1 bakłażan, 1/3 szklanki zmielonych orzechów laskowych, ok. 10 cm pora, 
2 łyżki przecieru pomidorowego, 2 ząbki czosnku, 4 łyżki oliwy z oliwek, 
sól, pieprz ziołowy  

Wykonanie: 

1. Bakłażan obrać ze skórki i pokroić w drobną kostkę. 

2. Por pokroić w cienkie krążki. 

3. Czosnek przecisnąć i dodać do bakłażana.  
Całość dusić na oliwie ok. 5 min. 

4. Całość podlać wodą i dusić pod przykryciem 12-15 min. 

5. Dodać pozostałe składniki i dusić przez kolejne 3-4 min. 
Po ostudzeniu smarować pieczywo 
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Pasta z awokado - Guacamole  

Składniki:  

2 dojrzałe awokado, 2 pomidory bez gniazd nasiennych, 1 cebula 
pokrojona w kostkę, 1 czosnek przeciśnięty przez praskę, sok z cytryny, 
sól, pieprz ziołowy do smaku. 

Wykonanie: 

1. Awokado obrać ze skórki i wyciągnąć pestkę, rozdrobnić widelcem. 

2. Dodać pokrojone warzywa i przyprawy, wymieszać. 

 
Pasta jajeczna  

Składniki:  

250 g tofu, 1 lub 2 ząbki czosnku, 3 łyżki startego selera starego na tarce  
o drobnych oczkach, przyprawy (sól, pieprz, papryka, olej), troszkę wody 

Wykonanie: 

1. Czosnek przepuścić przez praskę 

2. Wszystkie składniki zmiksować 

 

Gomasio  

Składniki:  

½ szklanki siemienia lnianego, ½ szklanki sezamu, sól morska do smaku 

Wykonanie: 

1. Nasiona lekko podprażyć na suchej patelni 

2. Delikatnie zmiksować z solą morską 

3. Używać jako posypka do różnych potraw  
(kanapki, ziemniaki, sałatki) 
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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 
  

 

15.11.2017 
KONFERENCJA NAUKOWA z okazji 500-lecia Reformacji 
„REFORMACJA W WYMIARZE POWSZECHNYM I LOKALNYM” 

 
 Uniwersytet Szczeciński,  ul. Krakowska 71-79,  sala 067,  godz. 10.00 – 15.00 

 

- prof. Jarosław Skrycki (Uniwersytet Szczeciński) - Geneza reformacji,  
- dr Władysław Polok (Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna w Podkowie Leśnej) -  
   Wpływ reformacji na kulturę,  
- dr Monika Oglewa - Sejnota (Uniwersytet Szczeciński) - Reformacja w Księstwie Pomorskim,  
- dr Daniel Heinz (Istytut Teologiczny Friedensau) - Eschatologiczna wizja Marcina Lutra 

 

 
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 !!! 


