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 Zioła na zdrowie  

  
 

O czym dzisiaj w Klubie Zdrowia? 
 

Po raz kolejny w tym roku w Klubie Zdrowia gościmy Andrzeja Wojtkowskiego - 

właściciela gospodarstwa ekologicznego EKOZIELE. Kto miał okazję wysłuchać jego 

poprzedniego wykładu na temat ziół wie doskonale, że jest on pasjonatem swojej pracy,  

a o ziołach i przyprawach może opowiadać bez końca. Tym razem nasz gość omówi 

lecznicze właściwości ok. 20 różnych ziół i przypraw, z których będzie składała się nasza 

ziołowa surówka. Będziemy ją przygotowywać podczas spotkania. Poza tym degustować 

będziemy sok marchwiowy ze świeżo wyciśniętych marchewek, pochodzących  

z ekologicznej uprawy p. Andrzeja. Po wykładzie będzie można zadawać pytania i mamy 

nadzieję, że uzyskacie Państwo wyczerpujące odpowiedzi, a także będzie można zakupić 

zioła i przyprawy oraz gotowe mieszanki lecznicze. Na końcu tego biuletynu podajemy 

dane kontaktowe do p. Andrzeja, gdyż prowadzi on także sprzedaż wysyłkową.  

 

 

 

Coś dla ciała  
 
Naszym zwyczajem stało się dzielenie z Państwem przepisami potraw, którymi 

częstujemy podczas spotkań. Dziś w roli głównej wystąpi surówka ziołowo – warzywna. 

Nazwaliśmy ją „Bolero Ravela” od bardzo znanego utworu autorstwa Maurice'a Ravela. 

Widzimy tu wiele podobieństw. Utwór Ravela oparty jest na rozwijaniu jednego  

18-taktowego tematu melodyczno-rytmicznego granego przez różne instrumenty. 

Dynamika utworu narasta przez włączanie się kolejnych instrumentów, które po odegraniu 

tematu solo przechodzą do akompaniamentu. Utwór kończy obsada aż 26 instrumentów. 

Nasza surówka podobnie jak ten utwór ma swój temat. Jest nim zdrowie w szerokim 

znaczeniu tego słowa, a zatem nie tylko fizyczne, które najczęściej przychodzi nam na 

myśl, ale i społeczne, duchowe , emocjonalne. Poszczególne składniki, które będą 

dołączać się do surówki w trakcie jej powstawania dopełnią jej smak, aromat, 

właściwości, tak aby ostatecznie powstała wyjątkowa kompozycja o dobrze wyważonej 

proporcji witamin i pierwiastków. Jak w surowce, tak i w naszym życiu potrzebna jest  

równowaga, dlatego ze świata ziół i przypraw chcemy czerpać wiedzę i mądrość, która 

przełoży się na jakość naszego życia we wszystkich jego wymiarach.  

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Maurice_Ravel
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Surówka „Bolero Ravela” 
 

Składniki: 

Warzywa:     Zioła i przyprawy: 

papryka czerwona    kozieradka 

papryka żółta    rukola   

papryka ostra    szałwia 

pomidory     mięta 

seler korzeń     cząber 

seler naciowy    krwawnik 

pietruszka korzeń    pokrzywa 

kapusta     mniszek lekarski 

marchew     natka pietruszki 

czosnek     hyzop lekarski 

sól, olej z pestek winogron lub oliwa z oliwek, sok z cytryny  - do smaku 

 

Wykonanie: 

1. Warzywa - korzeń selera i pietruszki, kapustę, marchew - zetrzeć na tarce. 

2. Warzywa - papryki, pomidory, seler naciowy  - pokroić w drobną kostkę . 

3. Czosnek zmiażdżyć. 

4. Zioła i przyprawy posiekać. 

5. Wszystkie składniki wymieszać. Dodać sól, olej i wyciśnięty sok z cytryny. 

 

Czy wiesz, że… 

 

Większość przypraw ziołowych zawiera dużo antyutleniaczy: wit.C i E, karotenoidów, 

flawonoidów, terpenów - wspierają one naturalne mechanizmy obronne komórek człowieka, 

przeciwdziałają wielu chorobom i opóźniają procesy starzenia. 

 

Zielone liście zawierają praktycznie wszystkie potrzebne nam substancje odżywcze  

(witaminy, minerały, substancje ochronne) oraz w małych ilościach zawierają pełnowartościowe 

białko. 

 

Kwiaty też można jeść – kwiaty malwy, hibiskusa, róży, nagietka, dyni, koniczyny łąkowej - 

można dodawać je do sałatek lub deserów albo zamrażać w kostkach lodu. 

 

Do dresingów i ciasta chlebowego można dodać zmielone w mikserze zioła: kosmosę, pokrzywę, 

lebiodę lub zmielone suszone kwiaty i nasiona koniczyny polnej. 
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Coś dla ducha 

 

Klub Zdrowia to miejsce, gdzie człowiek jest postrzegany jako jedność psycho – fizyczna. 

Chyba każdy zgodzi się, że utrzymanie zdrowia  zależy nie tylko od stanu naszego ciała, 

ale i stanu naszego umysłu. Większość z nas nie docenia jednak rangi tej zależności. 

Dlatego zamieszczamy dla Państwa wartościowe myśli z Pisma Świętego, które 

niejednokrotnie dodają siły w troskach i zmartwieniach jakie przychodzi nam nosić  

w naszej codzienności i uczą nas jak żyć. 
 

 

 

 

Pełna jest ziemia łaski Pana.      

                Ps. 33,5      Nienawiść powoduje spory, 

       lecz miłość przykrywa wszystkie występki. 

                        Przyp. Sal. 10,12 

 

 

Tak mówi Pan, twój Odkupiciel, Święty Izraelski: 

Ja, Pan twój Bóg, uczę cię tego co ci wyjdzie na dobre, prowadzę cię drogą, którą masz 

iść. O, gdybyś był zważał na moje przykazania, twój pokój byłby jak strumień, a twoja 

sprawiedliwość jak fale morskie!                                       Izaj.48,17.18 

 

 

 

Chociaż upadłem jednak wstanę, 

chociaż siedzę w ciemności, 

Jednak Pan jest moją światłością. 

                Mich. 7,8      

 

Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście 

spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. 

Mat. 11,28  

 

    

Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych,  

ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba,  

aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. 

Ef. 4,29 

 

 

Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie  

i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. 

     Fil. 4,6 
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Zioła Ekologiczne w dobrej cenie! 

Oferta dostępna na stronie www.ekoziele.pl 

 

Mieszanki ziołowe na różne dolegliwości 

Zioła do pielęgnacji – kosmetyczne  

Herbatki o różnych smakach 

Pojedyncze zioła sypkie  

Przyprawy ziołowe  

 

 

 

GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE 

ANDRZEJ WOJTKOWSKI 

Pratków 79, 98 – 220 Zduńska Wola 

tel. 43 825 14 80 tel. kom. 603 094 422 

 

Gospodarstwo prowadzi sprzedaż wysyłkową. 

Do ceny doliczane są koszty przesyłki 

 

 
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 – 18:00 
W czasie godzin otwarcia biblioteki zapraszamy na bezpłatne programy: 

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

 
 

Zapraszamy na 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!!!  

 


