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ZASADY ZDROWEGO SPOŻYWANIA POSIŁKÓW 
 
 

Witamy na kolejnym spotkaniu Klubu Zdrowia! 

Spotykamy się raz w miesiącu, aby zachęcać do prowadzenia zdrowego stylu życia,  

motywujemy do zmiany codziennych nawyków, popularyzujemy profilaktykę chorób,  

rozbudzamy odpowiedzialność za własne zdrowie… 

 

Batoniki musli  
 
Składniki: 
 
2  szkl. płatków owsianych 
¾ szkl. zarodków pszennych 
¾ szkl. ziaren słonecznika 
1  szkl. rozgniecionych orzeszków ziemnych 
¾ szkl. brązowego cukru 
½ szkl. miodu 
 zapach waniliowy 
½ łyżeczki soli 
ok. 200 g. suszonych owoców 
 
 
Wykonanie: 
 
Pierwsze 4 składniki opiekaj na patelni przez ok. 10-12 minut. Mieszaj co chwilę  
aby się nie spaliły. Pozostałe składniki – cukier, miód, wanilię, sól, włóż do rondelka  
i doprowadź do wrzenia stale mieszając, aby się nie spaliły. 
Połącz wszystkie składniki w dużej misce, dokładnie wymieszaj. Następnie przełóż 
uzyskaną masę (granolę) na dużą blachę wyłożoną papierem do pieczenia  
i spryskaną olejem. Całość ugnieć za pomocą drewnianej łyżki lub łopatki. Połóż papier  
do pieczenia na wierzch i mocno przyciśnij. Wszystkie składniki powinny się  
ze sobą mocno zbić, aby batony się nie rozpadały podczas krojenia. Odczekaj 2-3 godziny 
aż granola będzie zupełnie chłodna. Ściągnij papier i pokrój naciskając mocno  
ostrym nożem (nie piłką). Batony owiń w folię spożywczą. 
 
 

Takie batoniki są alternatywą dla tradycyjnej granoli zalanej mlekiem.  
Świetne do szkoły, pracy czy na wypad rowerowy… 
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Masło orzechowe  
 
Składniki: 
 
1 szkl. orzeszków ziemnych 
1 łyżka oleju 
1 łyżka miodu 
szczypta soli 
 
 
Wykonanie: 
Orzechy zmielić na jednolitą masę, dodając olej, a następnie wymieszać  
z resztą składników. Można również dodać 2 łyżki wiórków kokosowych.  
 
 

Kanapka z chleba z pełnego przemiału, posmarowana takim masłem z dodatkiem  
pokrojonego w plasterki banana jest bardzo dobrym źródłem pełnowartościowego białka. 
 
 

Granola 
 
Składniki: 
 
7 szkl. płatków owsianych 
½ szkl. zarodków pszennych 
1 szkl. orzechów 
1 szkl. wiórków kokosowych 
1 szkl. mąki z pełnego przemiału 
½ szkl. oleju 
½ szkl. wody 
½ łyżki soli 
4 łyżki miodu 
wanilia 
 
 
Wykonanie: 
 
Zmiksować wodę, olej, sól i miód razem w blenderze. Suche składniki wymieszać w dużej 
misce i dodać zmiksowany płyn, dobrze wymieszać. Całość powinna przyjąć konsystencję 
”kruszonki”. Piec w temp. 170’C przez 15 min. a następnie obniżyć temp. do ok. 100’C  
i dosuszać przez 45 min. Mieszanka powinna być sucha i posiadać złocisto-brązowy kolor. 
 
 

Granola to dobry pomysł na wartościowe śniadanie.  
Można ją serwować z bakaliami i mlekiem sojowym lub sokiem owocowym.  
Dobrze przechowuje się w suchym i chłodnym miejscu. 
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Pasztet z soczewicy zapiekany 
 
Składniki: 
 
300 g soczewicy (np. zielonej i czerwonej razem) 
½ kg marchewki 
3 ząbki czosnku 
2 jajka (lub bułka tarta) 
mielony kminek 
zioła prowansalskie 
sól, pieprz 
 
 
Wykonanie: 
 
Marchewkę gotujemy al dente. Studzimy i ścieramy na małych oczkach.  
Soczewicę płuczemy w letniej wodzie, zalewamy wrzątkiem i gotujemy aż będzie miękka. 
Łączymy marchewkę z ugotowaną soczewicą, dodajemy jajka i zmiażdżony czosnek. 
Wszystko doprawiamy. Masę warzywną umieszczamy w wysmarowanym tłuszczem 
naczyniu żaroodpornym lub keksówce. Pieczemy ok. 30 minut w 180 C. 
 
 

Kotlety z soczewicy  
  
Składniki: 
 
1 szkl. soczewicy 
10 dkg pieczarek 
2 średnie cebule 
1 szkl. płatków owsianych  
3 ząbki czosnku 
olej, sól, pieprz ziołowy, papryka 
 
 
Wykonanie: 
 
Soczewicę opłukać w letniej wodzie i ugotować. Cebulę i pieczarki usmażyć  
na niewielkiej ilości oleju. Płatki owsiane zalać wrzątkiem i odczekać  
aż wchłoną wodę. Wszystkie składniki połączyć ze sobą. Dodać zmiażdżony czosnek  
i przyprawy. Wyrobić masę i formować kotlety. Panierować w tartej bułce wymieszanej  
z otrębami. Smażyć na rumiano. 
 
 

Soczewica to jedna z najzdrowszych roślin strączkowych, bogata w białko, wapń, żelazo  
i kwas foliowy. Ma bardzo niski indeks glikemiczny i z powodzeniem może być stosowana 
podczas diet. Uwaga! Sól dodana do gotującej soczewicy sprawia, iż ziarna twardnieją.  
Dobrze więc posolić je dopiero pod koniec, gdy są już ugotowane. 
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Sałatka z makaronu i cieciorki  
 
Składniki: 
 
½ szklanki cieciorki             
1 szklanka makaronu razowego 
½ papryki 
3-4 ogórki kiszone 
½ szklanki kukurydzy 
1 cebula 
majonez 
przyprawy: sól, bulion warzywny 
1 pęczek pietruszki 
 
 
Wykonanie: 
 
Cieciorkę namoczyć na noc. Ugotować w nowej wodzie. Makaron ugotować  
w lekko osolonej wodzie i przecedzić. Paprykę, ogórki, cebulę i natkę pietruszki  
drobno pokroić. Dodać do ugotowanej cieciorki i makaronu. Na koniec dodać kukurydzę, 
majonez oraz przyprawy, wszystko wymieszać. 

  

 

Jedną z przyczyn popularności cieciorki (włoskiego grochu) jest niezaprzeczalny fakt,  
iż jest ona przede wszystkim bogatym źródłem białka. Badania potwierdziły, iż skład 
aminokwasowy białka zawartego w tej roślinie przypomina pełnowartościowe białko 
pochodzące z mięsa. Dlatego ciecierzyca tak często gości na talerzach jaroszy. 
 
 
 
 
 

Więcej inspiracji na stronach: 

siegnijpozdrowie.pl 

zdrowiezwyboru.pl 

ZdrowieNaTalerzu.pl 
 

Zapraszamy do przygody w zdrowe gotowanie!!! 
 


