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Zdrowie rodzi się  
w jelitach 
 

 

O czym dzisiaj w Klubie Zdrowia? 
 

Serdecznie witamy podczas kwietniowego spotkania. Dzisiaj 

porozmawiamy o naszych jelitach. Dlaczego taki właśnie temat? 

Dlatego, że w jelitach znajduje się 70 procent wszystkich komórek 

odpornościowych człowieka. W związku z tym zły stan flory jelitowej 

ma związek z wieloma chorobami,  między innymi z nowotworami, 

chorobami serca, depresją, otyłością czy chorobami z autoagresji  

(np. Hashimoto, reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczyca).  

Jak zatem zadbać o jelita, co jeść a czego unikać? Jak żywić się aby 

poprawić ich stan? O tym opowie nasz gość – Celestyna Krajczyńska - 

doradca żywieniowy, pasjonatka zdrowego stylu życia, trener zdrowia, 

autorka bloga kulinarnego "Cuda Celestyny" (cudacelestyny.pl).  

Po spotkaniu zapraszamy na degustację potraw wspomagających  

pracę jelit. 

  

Coś dla ciała… 

No cóż, przy takim temacie nie można się obyć bez kiszonek, a zatem 

nasze propozycje na dziś to kiszonki w kilku odsłonach ;-) Mamy 

nadzieję, że te potrawy zagoszczą w Państwa codziennym jadłospisie! 
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Kapusta kiszona  

Składniki:  

5 kg białej kapusty, 100 g soli, 5 marchewek, koper (opcjonalnie), 1 łyżka kminku (opcjonalnie),  

Wykonanie: 

1. Kapustę drobno poszatkować. 
2. Marchewkę obrać ze skórki i zetrzeć na tarce o drobnych oczkach. 
3. Rozdrobnioną kapustę i marchew posypać solą i ugnieść ręką lub drewnianym tłuczkiem do 
czasu, aż puści sok. 
4. Na dno beczki położyć koper, następnie kapustę wymieszaną z kminkiem, ugnieść i podlać 
sokiem. Kapustę obciążyć talerzem, na który położyć kamień, aby całą przykrywał sok.  
5. Kisić ok. trzech tygodni w temperaturze pokojowej, codziennie przebijając kapustę tłuczkiem, 
aby się odgazowała. Gdy przestanie fermentować, kapustę rozłożyć w litrowe słoiki, szczelnie 
zakręcić, przechowywać w piwnicy. 

 
Papryka kiszona  

 

Składniki:  

Porcja na słoik 4,7 l: 12-14 papryk czerwonych lub zielonych, 1 główka czosnku, 2 ostre papryczki, 4 
listki laurowe, 10 ziaren ziela angielskiego, kilka baldachimów kopru, 2,5 łyżki soli, około 2,5 litra 
wody, sok z kiszenia ogórków lub kapusty do zaszczepienia (ilość dowolna, może być kilka łyżek, 
szklanka, litr lub sam sok zamiast wody i soli). 

Wykonanie: 

1. Papryki umyć, oczyścić, wyciąć gniazdo nasienne i każdą polówkę pokroić na 2 lub 3 kawałki. 
2. Na dno słoja wsypać listki, ziele, dodać przekrojoną na pół główkę czosnku, rozkrojone papryczki 
i baldachimy kopru. Ułożyć ciasno papryki. 
3. W wodzie rozpuścić sól, dolać do słoja i zaszczepić sokiem z ogórków. Zakręcić, wstrząsnąć 
kilkakrotnie aby wymieszać wszystko. 
4. Słój ustawić na talerzu, odkręcić wieczko i pozwolić się papryce kisić. Jeśli wypływa na 
powierzchnie obciążyć spodkiem. MUSI BYĆ CAŁA ZANURZONA. Raz lub dwa razy dziennie 
dognieść ją widelcem, wtedy wydobywa się masa bąbli z gazem. Paprykę, podobnie jak kapustę 
trzeba odgazować. 
5. Po 5-7 dniach będzie ukiszona. Wtedy trzeba schować słoik do lodówki lub wynieść do zimnej 
piwnicy. Można tez przełożyć papryki w mniejsze słoiki, dopełnić płynem z kiszenia i pasteryzować 
20 minut w 65 stopniach aby zatrzymać proces kiszenia. 

 

Zakwas buraczany do picia lub na barszcz 
Składniki:  

5 kg buraków obranych, 5 litry wody, 1 główka czosnku, kilka łyżek soku z kapusty kiszonej lub 
ogórków kiszonych – wersja bezglutenowa. Wersja z glutenem – skórka z 1 kromki czarnego chleba 
na zakwasie, 1 cebula, 3 czubate łyżki soli kamiennej, czarny pieprz mielony, 5 listków laurowych, 
20-25 ziaren ziela angielskiego. 
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Wykonanie: 

1. Buraki pokroić na cienkie plasterki.  
2. Cebulę pokroić na grube plastry. 
3. Główkę czosnku przeciąć na pół w poprzek. 
4. Warzywa włożyć do kamionkowego, szklanego lub metalowego garnka. Zalać wodą, dodać sok z 
kapusty, ogórków lub skórkę z chleba. Dodać przyprawy i wymieszać. Na wierzchu obciążyć 
talerzem, tak, aby buraki zeszły na dno. Żaden burak nie może pływać po powierzchni, ponieważ 
będzie pleśniał. Całość przykryć ściereczką i odstawić na 3-5 dni. Gdy jest zimniej nawet na 10 dni. 
5. Gotowy zakwas przelać do słoików lub butelek, szczelnie zakręcić. Przechowywać w lodówce. 

 

Przepisy na powyższe kiszonki zaczerpnęłam ze strony Olgi Smile 
(www.olgasmile.com). Bardzo ciekawa strona kulinarna. Warto zajrzeć w dział 
napojów probiotycznych. Znajdziecie tam np. sojowy kefir roślinny, kefir wodny, 
jogurt kokosowy czy jogurt z kaszy jaglanej. To świetne propozycje dla tych co są 
na diecie bezglutenowej i bezmlecznej. Polecam serdecznie! 

 

Placki ziemniaczane z kapustą kiszoną  
Składniki: 
  
1 kg ziemniaków, 2 cebule, 2 garście kiszonej kapusty, mąka, jajko, 1 łyżka soku z cytryny, sól, 
pieprz, majeranek, olej do smażenia (np. z pestek winogron lub kokosowy). 

Wykonanie: 
 
1. Ziemniaki zetrzeć na tarce, cebulę pokroić w kosteczkę, kapustę odcisnąć z nadmiaru soku  
i poszatkować. 
2. Warzywa połączyć z pozostałymi składnikami. 
3. Smażyć na rozgrzanym tłuszczu, podawać na ciepło. 

 

Sałatka z burakami 
Składniki: 

250 gr ziemniaków, 150 gr marchewki, 350 gr buraków, 150 gr ogórków kiszonych, 100 gr 
zielonego groszku mrożonego lub z puszki (zdrowszy mrożony), 100 gr kiszonej kapusty, 1 cebula 
dymka, 2-3 gałązki świeżego koperku, oliwa, sól, pieprz, sok z cytryny do smaku. 

Wykonanie: 
 
1. Marchewkę i ziemniaki ugotować w łupinkach tak jak na tradycyjną sałatkę jarzynową.  
W drugim naczyniu podobnie ugotować buraki. Ugotować również groszek 
2. Ugotowane warzywa obrać i pokroić w kostkę. 
3. Ogórki i cebulę pokroić w kostkę, poszatkować kapustę kiszoną. 
3. Całość wymieszać, dodać oliwę i przyprawy do smaku. 

 

http://www.olgasmile.com/
http://zdrowienatalerzu.pl/index.php/ingredients/kasza-jaglana/
http://zdrowienatalerzu.pl/index.php/ingredients/kasza-jaglana/
http://zdrowienatalerzu.pl/index.php/ingredients/kasza-jaglana/
http://zdrowienatalerzu.pl/index.php/ingredients/kasza-jaglana/
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Skorzystaj z innych bezpłatnych programów na Placu Mariackim 

RELACJE ZE SPOTKAŃ NA FACEBOOKU – ADWENTYŚCI SZCZECIN 

 

SPOTKANIA MODLITEWNE  

wtorek godz. 18.00 

Gdy czujesz się samotny, potrzebujesz wsparcia,  

nie masz komu zwierzyć się ze swoich problemów…  

 

CZYTELNIA I BIBLIOTEKA KLUBU ZDROWIA 

środa godz. 15:00 – 17:00 

 

od maja - PROROCTWA W BIBLII - STUDIUM APOKALIPSY  

piątek godz. 18.00  

Gdy chcesz lepiej poznać Pana Boga i Pismo Święte … 

 

NABOŻEŃSTWA 

sobota godz. 10.00 
 

 

 

 

KLUB ZDROWIA W MAJU 
 

„Najtańsze lekarstwo na świecie” 
 

prelegent – Gabriel Chmielewski 
 

28.05 (niedziela) godz.16.00 

Plac Mariacki 4 


