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Życie bez glutenu 

 

 

 

O czym dzisiaj w Klubie Zdrowia? 

 
Podczas dzisiejszego spotkania w Klubie Zdrowia będziemy rozmawiać na temat diety 

bezglutenowej. Dowiemy się czym jest gluten i dlaczego w ostatnim czasie tak wiele o nim 

się mówi. Główny powód jest taki, że coraz więcej osób nie toleruje glutenu i muszą 

przywiązywać dużą uwagę do składników jakich używają podczas sporządzania potraw.  

To, co dla innych jest właściwe, dla nich okazuje się być źródłem problemów zdrowotnych. 

Przejście na dietę bezglutenową bywa dla takich osób chwilowym koszmarem.  

Muszą nauczyć się gotować od nowa – nauczyć się gotować bez glutenu. Wytrwałość  

i skrupulatne przestrzeganie zasad diety bezglutenowej zmienia ich samopoczucie i wygląd. 

Dieta bezglutenowa zalecana jest nie tylko chorującym na celiakię, ale również w przypadku 

alergii pokarmowych, chorób autoimmunologicznych, hemoroidów, w leczeniu zakażeń 

pasożytami, bakteriami i wirusami, w drożdżycy jelita grubego, podczas chemioterapii,  

a także w celu zmniejszenia spektrum zaburzeń autystycznych. O tych i wielu innych 

zagadnieniach związanych z glutenem opowie nam dzisiaj nasz gość pani Agata Radosh - 

specjalistka w zakresie odżywiania i promocji zdrowia ze Stowarzyszenia Promocji 

Zdrowego Stylu Życia - Sięgnij po zdrowie w Poznaniu. 

 

 

 

Coś dla ciała 

 
Po wykładzie zapraszamy na degustację potraw bezglutenowych.  

Dziś proponujemy Państwu trzy rodzaje pieczywa, pasty, kotlety z kaszy jaglanej  

i coś na słodko. Chcemy Państwa zachęcić do przygotowania ich w domach dla siebie  

i swoich bliskich. Motywujmy się wspólnie do zmiany naszych nawyków żywieniowych,  

po to aby żyło nam się zdrowiej a przez to i lepiej.  

Niech to, co znajduje się na naszych stołach będzie naszym świadomym wyborem.    

W dalszej części biuletynu znajdziecie przepisy na polecane potrawy. 
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Wieloziarnisty chleb bezglutenowy 
 
Składniki: 

350 g mąki bezglutenowej (np. 200g mąki kukurydzianej, 50g mąki z ciecierzycy,  

50g mąki ziemniaczanej, 50g mąki orzechowej), 60g bezglutenowych płatków owsianych  

lub płatków ryżowych, 40g siemienia lnianego, 50g pestek słonecznika lub/i dyni,  

200ml wrzącej wody+250ml letniej wody, łyżka oliwy, 3 łyżeczki suszonych drożdży,  
łyżeczka soli, łyżeczka cukru.  
Wykonanie: 

Do miski wsypujemy bezglutenowe płatki , dodajemy nasiona siemienia, mieszamy  

i zalewamy 200 ml wrzącej wody. Odstawiamy do momentu aż masa ostygnie.  

W drugiej misce mieszamy mąki bezglutenowe, pestki słonecznika, pestki dyni, sól,  

cukier i suszone drożdże. Do suchych składników dodajemy mieszankę nasion siemienia 

lnianego oraz płatków. Masa powinna przypominać w konsystencji bardzo gęsty kisiel.  

Do tego wlewamy 250 ml letniej wody wymieszanej z oliwą i wyrabiamy krótko, ręcznie  

lub mikserem, jedynie do połączenia składników. Formę keksówkę o wymiarach 10×22 cm 

lub 11x25cm smarujemy oliwą i obsypujemy mąką bezglutenową lub wykładamy 

pergaminem. Przekładamy ciasto do formy, wyrównujemy wierzch mokrą ręką.  

Formę przykrywamy czystą ściereczką i zostawiamy w ciepłym miejscu na 45-60 minut.  

Po tym czasie ciasto lekko wyrośnie. Rozgrzewamy piekarnik do 200 stopni.  

Pieczemy 10 minut, następnie zmniejszamy temperaturę do 190  

i pieczemy jeszcze 25-30 minut. Po upieczeniu należy ostudzić na kuchennej kratce.  

 

Chleb z mąki kukurydzianej 
 
Składniki: 

7 dag drożdży, łyżeczka cukru, 2-3 szklanki ciepłego mleka,  dag mąki kukurydzianej,  

2-3 jajka, szczypta soli, masło do wysmarowania formy. 

Wykonanie: 

Wykonanie: Do przesianej mąki kukurydzianej dodać wyrośnięte drożdże rozrobione  

z cukrem i odrobiną mleka, roztrzepane jajka, resztę mleka i sól. Ciasto dobrze wyrobić, 

włożyć do formy wysmarowanej masłem, posypać kminkiem i odstawić w ciepłe miejsce  

do wyrośnięcia. Nagrzać piekarnik do 200C. Włożyć chleb i zmniejszyć temperaturę  

do 190C. Piec przez 40 minut. 
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Foccacia z solą i ziołami  

 
Składniki: 

1 ½  szklanki mąki gryczanej, 1 ½  szklanki mąki migdałowej, ½  szklanki  

zmielonego siemienia lnianego, ½ łyżeczki soli morskiej lub himalajskiej,  

2 łyżeczki proszku do pieczenia, 1 szklanka jogurtu naturalnego, 3 białka,   

zioła (np. tymianek i rozmaryn), do posypania foccaci gruba sól np. himalayska. 

 

Wykonanie: 

Nagrzać piekarnik na 180 stopni, przygotować blachę i wyłożyć ja papierem do pieczenia. 

Mąkę gryczaną przesiać, dodać mąkę migdałową, zmielone siemię lniane, proszek  

do pieczenia, sól i zioła. Dokładnie wymieszać. Dodać jogurt naturalny i wymieszać go  

z sypkimi składnikami. Białka ubić na sztywną pianę, dodać do ciasta i delikatnie 

wymieszać. Ciasto będzie dość lepkie. Wyłożyć je łyżką na blachę i wyrównać,  

aby równomiernie się upiekło. Posypać grubą solą i włożyć do piekarnika.  

Piec około 25 minut, aż ciasto ładnie się przyrumieni. Foccacia może poleżeć  

zawinięta w lnianą ściereczkę do 3 dni. 

 

Pasta z pieczarek 
 
Składniki: 

40 dkg pieczarek, 2łyzki oleju, 1 cebula średniej wielkości, 2 ząbki czosnku,  

¾ szkl. ugotowanej kaszy gryczanej, przyprawa typu „Jarzynka”, sól. 

 

Wykonanie: 

Cebulę lekko poddusić na oleju, dodać pokrojone pieczarki i smażyć do odparowania 

płynu. Po ochłodzeniu zemleć (zmiksować), dodać kaszę gryczaną, przyprawy i utrzeć  

na gładką masę, dodając 1 łyżkę oleju. Przed podaniem ochłodzić. 

  

 

Masło z czosnku 
 
Składniki: 

1 szkl. wody, ¾ szkl. mąki kukurydzianej, ½ szkl. migdałów, 4 rozgniecione ząbki czosnku, 

½ cebuli, 1 łyżka soku cytrynowego, ½ łyżeczki majeranku, ½ łyżeczki kopru,  

sól do smaku. 

 

Wykonanie: 

Wszystkie składniki zmiksować na krem. 
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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!!!  

 

 

 

KLUB ZDROWIA W CZERWCU 

NIEZWYKŁE ZALETY ZIELONYCH KOKTAJLI 

Prelegent – Ewa Świątek 

14.06. (niedziela) godz.16.00 

Plac Mariacki 4 
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