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Z ŁĄKI NA STÓŁ 
 
O czym dzisiaj w Klubie Zdrowia? 
 

 
Witamy na kwietniowym Klubie Zdrowia. Nareszcie przyszła do nas 
wiosna, dni są dłuższe, robi się coraz cieplej, cała przyroda budzi się do 
życia. Ożywają łąki, lasy i nasze ogrody. Okazuje się, że serwują nam 
one nieznane i zapomniane skarby: rośliny jadalne, smaczne i zdrowe. 
Często jednak traktujemy je jako chwasty i niepotrzebne nikomu zielsko 
nie zdając sobie sprawy jakie bogactwo składników zdrowotnych się  
w nich kryje. Chyba jednak z nieświadomości omijamy ten dar Stwórcy.  
Nauka udowodniła, że rośliny te zawierają obok witamin uzupełniające 
substancje odżywcze i związki mineralne (wapo, potas, fosfor, siarka, 
magnez, krzemionka), olejki eteryczne, garbniki, żywice a także wiele 
mikroelementów. Taki skład powoduje, że rośliny te są ważnym 
czynnikiem remineralizującym nasz ustrój. Można je wykorzystad  
w poprawie ogólnego stanu zdrowia lub też w leczeniu istniejących już 
dolegliwości. Działają one wprawdzie wolno, lecz za to bardzo 
skutecznie. Trudno je przedawkowad , są dobrze wchłaniane przez 
organizm i rzadko wywołują alergię. Rośliny z łąki mogą byd dodatkiem 
do popularnych potraw i składnikami osobnych dao. Podczas 
dzisiejszego spotkania nasz gośd – Iwona Fijałkowska – pasjonatka ziół  
i wszelkiej zieleniny, przedstawi Paostwu portrety kilkunastu roślin, 
pojawiających się już wokół nas po zimie, by mogli Paostwo ubogacid 
swoje stoły i zyskad zdrowie.  
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Coś dla ciała… 
Jak zwykle spotkanie połączone jest z degustacją potraw z 

wykorzystaniem omawianych ziół. Niektóre przepisy znajdziecie 

Państwo poniżej. Koniecznie wypróbujcie je w domu i zaserwujcie 

swoim bliskim 

 

Pesto z orzechów włoskich i rukoli  
Składniki: 

1 ząbek czosnku, 50g sera parmezan, pokrojonego na kawałki, 50g orzechów włoskich, łuskanych, 
100g rukoli, 120g oliwy z oliwek, szczypta pieprzu czarnego, 1-2 szczypty soli. 

 
Wykonanie: 
 

1. Zmiksować czosnek, ser, orzechy i rukolę. 

2. Dodać oliwę, przyprawy, wymieszać. 

3. Gotowe pesto przełożyć do szczelnie zamykanego słoika i przechowywać 
w lodówce.   

 

Drożdżowa krajanka 

Składniki: 
  
ciasto drożdżowe jak na pizzę, 1 szklanka ugotowanej zielonej soczewicy,  1 szklanka ugotowanego 
ryżu brązowego, 1 szklanka orzechów  mielonych (mąki orzechowej), przyprawy ziołowe do smaku: 
majeranek, kolendra, kminek mielony, kozieradka, czosnek, gałka muszkatołowa,  sól, pieprz, oliwa 
z oliwek,  płatki owsiane. 

Wykonanie: 
 

1. Ciasto drożdżowe rozwałkować cienko jak na makaron. 

2. Przygotować farsz z ugotowanej soczewicy, ryżu i orzechów oraz ziół. 

3. Posmarować grubo farsz na skraju ciasta i zawinąć w rulon  - tak jak 
makowiec. Następnie pokroić na ok. 2 cm. kawałki po skosie  - tak jak na 
kopytka.  

4. Maczać końce krajanki w roztrzepanym jajku i zanurzać w płatkach 
owsianych. 

5. Krajankę włożyć do piekarnika nagrzanego do 70C i piec 25 min. w 
temp. 160C. 

http://zdrowienatalerzu.pl/index.php/ingredients/kasza-jaglana/
http://zdrowienatalerzu.pl/index.php/ingredients/kasza-jaglana/
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Coś dla ducha… 

„W przyrodzie nic nie dzieje się przypadkowo, nic nie jest bez sensu,  

a to zmusza nas do refleksji. Każda martwa rzecz na tym świecie 

posiada stwórcę, który daną rzecz obmyślił, wykonał i która 

odzwierciedla jego intencje twórcze. Dlaczego więc ta sama zasada nie 

mogłaby mieć zastosowania w przypadku stworzenia świata? Przyroda 

urzeczywistnia idee jej Stwórcy! Zaiste, zadziwić musi nas ten Stwórca, 

który wyposażył mały kwiatek czy listek w taką moc uzdrawiającą!” – 

Leki z Bożej Apteki, wyd.14, str.131 

O tym, że tak jest zapewnia nas księga nad księgami – Pismo Święte 

oraz inne starożytne pisma utrwalone na kamiennych tabliczkach czy 

papirusach gdzie utrwalono dla potomnych wiadomości o tym, że 

istnieje Stwórca Wszechrzeczy. 

 

Pismo Święte: 

„W mozole żywić się będziesz z niej (z ziemi) po wszystkie dni życia 

swego. Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem 

polnym.” 1 Moj. 3, 18 

„Jeśli wiernie będziesz słuchał głosu Pana, twego Boga, i będziesz 

wykonywał to, co jest słuszne w Jego oczach; jeśli będziesz dawał 

posłuch Jego przykazaniom i strzegł wszystkich Jego praw, to nie ukarzę 

cię żadną z tych plag, jakie zesłałem na Egipt, bo Ja, Pan, chcę być 

twym lekarzem.” 2Moj. 15,26 

Papirusy: 

„Od najwyższego jest uzdrowienie jak od króla otrzymuje się podarki.” 

„Pan stworzył z ziemi lekarstwa, a człowiek mądry nie będzie nimi 

gardził. Przez nie się leczy i ból usuwa, przez nie aptekarz sporządza 

leki, aby się nie kończyło Jego działanie i życie bez chorób, które od 

Niego pochodzi, było po całej ziemi. Synu, w chorobie swej nie 

odwracaj się od Pana, ale módl się do Niego, a On cię uleczy. ” 
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Skorzystaj z innych bezpłatnych programów na Placu Mariackim 

biblioteka i czytelnia Klubu Zdrowia  

czwartki godz. 14:00 – 16:00 

W naszej bibliotece w dziale Zdrowie znajdziecie Państwo ciekawe książki o tematyce 

zdrowotnej, poradniki lecznicze oraz przepisy kulinarne. Polecamy również inne działy takie 

jak: Rodzina i wychowanie, Historia i nauka, Duchowość. W czasie godzin otwarcia biblioteki 

zapraszamy na bezpłatne programy: czytanie Biblii – godz.14.00 

 

Spotkania modlitewne  

wtorki godz. 18.00 

Gdy czujesz się samotny, potrzebujesz wsparcia, nie masz komu zwierzyć się ze swoich 

problemów…  

 

Studium Listu do Rzymian 

piątki godz. 19.00 

Gdy chcesz lepiej poznać Pana Boga i Pismo Święte … 

 
 

 

 

KLUB ZDROWIA W MAJU 
 

Mit cholesterolu i osteoporozy 
 

prelegent – Antoni Jarocki 
 

08.05 (niedziela) godz.16.00 

Plac Mariacki 4 


