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Zielone szejki –  
pij na zdrowie! 

 

 

 

 

O czym dzisiaj w Klubie Zdrowia? 
  
Naszym bliskim i znajomym przy różnych okazjach życzymy dużo 
zdrowia. Jest ono cenną wartością. Powinniśmy o nie zabiegad i je 
pielęgnowad. Warto więc zastanowid się co zrobid, aby osiągnąd  
i utrzymad optymalne zdrowie. Dlatego na dzisiejszym spotkaniu w 
Klubie Zdrowia będziemy rozmawiad o niezwykłych zaletach zielonych 
koktajli. Te napoje to brakujące ogniwo w naszej codziennej diecie. 
Dostępne są dla każdego, szybkie w przyrządzaniu, bogate w składniki 
odżywcze, witaminy, enzymy, minerały i cenny chlorofil! Ich 
uzdrowicielska siła nie może pozostad obojętna dla zwolenników 
zdrowego stylu życia i tych, którzy chcą żyd bez chorób.  To ostatnie 
spotkanie w naszym Klubie przed wakacjami. Kolejne dopiero we 
wrześniu! 
 

 

 

Coś dla ciała 
 
Podczas spotkania przyrządzimy i spróbujemy kilka zielonych koktajli. 
Mamy nadzieję, że będą Państwu smakować i w ten sposób zachęcimy 
Was do przygotowania ich w domu. Z czasem zapewne sami będziecie 
tworzyć własne przepisy i mamy nadzieję, że wtedy podzielicie się nimi 
z nami. A zatem ZIELONE SZEJKI – PIJMY NA ZDROWIE!!! 
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Podane składniki w poszczególnych przepisach miksujemy  
w urządzeniu typu blender. 

„Na pierwszy raz” 
 
Składniki: 

1 banan 
1 jabłko 
1 pomaraocza lub szklanka soku pomaraoczowego 
sok z ½ cytryny 
1 pęczek zieleniny (natka pietruszki, liście rzodkiewek lub szpinak) 
1łyżka miodu i woda wg uznania 
 

„Truskawkowy” 

 
Składniki: 

1 szkl. truskawek 
1 szkl. szpinaku 
1 sałata masłowa 
2 banany 
2 kiwi 
garśd szczawiu 
woda wg uznania 

„Poranny”  

 
Składniki: 

½ pęczka mlecza 
2 łodygi selera naciowego 
2 brzoskwinie 
½ ananasa 
1,2 cm świeżego korzenia imbru 
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„Pietruszkowa pasja”  

 
Składniki: 

1 pęczek natki pietruszki 
1 ogórek 
1 jabłko 
1 banan 
woda wg uznania 

„Ziołowy”  

 
Składniki: 

po pęczku pokrzywy, rukoli, naci marchwi, sałaty 
po 3-4 listki mięty, szałwii 
1 jabłko 
dwierd ananasa 
woda 300ml lub wg uznania 

 

„Pożywny”  

 
Składniki: 

1 jabłko 
1 banan 
½ cytryny 
½ szkl. szpinaku 
½ szkl. pokrzywy 
3 liście krwawnika 
½ łyżeczki siemienia lnianego 
½ łyżeczki zarodków pszennych 

               Smacznego… 
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 Skorzystaj z biblioteki Klubu Zdrowia !!! 
 

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.  
Biblioteka (czytelnia) czynna jest w każdy czwartek w godz. 14:00 – 17:00 
W czasie godzin otwarcia biblioteki zapraszamy na bezpłatne programy: 

czytanie Biblii – godz.14.00 
gimnastyka ogólna – godz. 16.00 

 
 

Skorzystaj z bezpłatnych kursów korespondencyjnych!!! 
Zachęcamy do wzięcia udziału w bezpłatnych kursach Korespondencyjnej Szkoły Lepszego Życia (KSLŻ) 

Szkoła oferuje kursy w następujących tematach: 
 

MAŁŻEŃSTWO PEŁNE SATYSFAKCJI 

 

 WITAJ MALEŃSTWO 

SIĘGNIJ PO ZDROWIE 

 

STRES – ZAGROŻENIE CZY SZANSA? 
 

Korespondencyjna Szkoła Lepszego Życia 

skrytka pocztowa 216 

43-300 Bielsko Biała 

tel. +48 33 497 29 77 
 

Zapraszamy na cotygodniowe wspólne marsze z kijkami!!! 
 

Klub Zdrowia to nie tylko spotkania o tematyce zdrowotnej i pyszne degustacje.  

To także aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. A zatem zapraszamy wszystkich chętnych  

na cotygodniowe bezpłatne marsze z kijami czyli Nordic Walking !!!  

W każdą niedzielę  o godz. 9.00 zbieramy się przy wejściu na kąpielisko "Głębokie". 

Zapewniamy wspaniały czas, dobrą atmosferę i świetny humor. Jeśli nie masz kijków – 

pożyczymy Ci je, jeśli nigdy nie chodziłeś z kijkami – nauczymy Cię, to naprawdę nic trudnego!!!  

uwaga – w marszach mamy przerwę wakacyjną!!! 

 

 

W KLUBIE ZDROWIA SPOTYKAMY SIĘ  

DOPIERO PO WAKACJACH 

13 WRZEŚNIA!!! 
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