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NIE BÓJ SIĘ  
WYZDROWIEĆ !!!  
  

 

O czym dzisiaj w Klubie Zdrowia? 
 

Serdecznie witamy na pierwszym po wakacyjnej przerwie spotkaniu  

w szczecińskim Klubie Zdrowia. Tym samym wracamy do naszych 

cyklicznych, comiesięcznych (zazwyczaj w drugą niedzielę miesiąca) 

spotkań. Dzisiaj przed nami wyjątkowe spotkanie! Gościem jest pani  

Lidia Szadkowska – autorka trzech książek „Jak wyleczyć nieuleczalne 

choroby”, „Leczyć czy wyleczyć?”, „Kuchnia weganki”. Pani Lidia 

podzieli się z nami swoim doświadczeniem pokonania choroby 

uznawanej przez medycynę konwencjonalną za nieuleczalną, którą jest 

reumatoidalne zapalenie stawów. Nie była to droga łatwa, ale gdy 

stawką jest zachowanie sprawności fizycznej a przez to niezależności, 

życie bez bólu i cierpienia, radość z każdego poranku i wieczora  

to przecież warto! Gdy po 3 latach tradycyjnego leczenia nie było 

efektu a lekarze nie dawali żadnej nadziei na poprawę stanu, pani Lidia 

była wystarczająco zmotywowana do poszukiwań skutecznej metody 

powrotu do zdrowia. Jak widać stało się to możliwe. Dziś Pani Lidia jest 

zupełnie zdrową osobą tryskającą pozytywną energią! Poprzez swoje 

książki dzieli się swoim doświadczeniem z innymi a grono czytelników 

śle listy z podziękowaniami. Tym bardziej cieszymy się, że w naszym 

Klubie Zdrowia możemy ją gościć osobiście.  
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Coś dla ciała… 
Tradycyjnie także zachęcamy do degustacji a także przygotowania  

w domu proponowanych przez nas potraw. Dziś prezentujemy trzy 

rodzaje past na bazie białej fasoli typu Jaś. Oryginalność tych past tkwi 

w pomyśle ich wekowania do małych słoiczków i sięgania wtedy, kiedy 

akurat ma się na nie ochotę. Życzymy smacznego! 

Pasta pomidorowa 

Składniki:  

2 szklanki ugotowanej fasoli Jaś, 3 pomidory, 1 ząbek czosnku,  
2-3 łyżki oleju kokosowego, sól i pieprz ziołowy do smaku. 

 
Wykonanie: 

1. Fasolę, czosnek i olej kokosowy zmiksować. 

2. Pomidory pokroić w średniej wielkości kostkę. 

3. Całość wymieszać razem, dodając przyprawy do smaku. 

4. Pastę nakładać w małe słoiczki, wekować na małym ogniu  
przez 30 minut. 

 

Pasta grzybowa  

Składniki:  

2 szklanki ugotowanej fasoli Jaś, 6-8 dużych pieczarek, 1 duża cebula,  
1 łyżka oliwy, sól i pieprz ziołowy do smaku. 
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Wykonanie: 

1. Fasolę zmiksować. 

2. Cebulę pokroić w drobną kostkę, lekko poddusić na oliwie. 

3. Pieczarki pokroić w drobną kostkę lub starkować na jarzynówce  
i dodać do pieczarek. Dusić razem kilka minut. 

4. Całość wymieszać razem, dodając przyprawy do smaku. 

5. Pastę nakładać w małe słoiczki, wekować na małym ogniu  
przez 30 minut. 

 

Pasta paprykowa  

Składniki:  

2 szklanki ugotowanej fasoli Jaś, 2 duże papryki, 2 ząbki czosnku,  
2-3 łyżki oleju kokosowego, 2-3 ziarenka zmielonego ziela angielskiego, 
gałka muszkatałowa oraz sól i pieprz ziołowy do smaku.  

 

 
Wykonanie: 

1. Fasolę i olej kokosowy zmiksować. 

2. Paprykę pokroić w drobną kostkę. 

3. Czosnek przepuścić przez praskę. 

4. Wszystkie składniki wymieszać razem, dodając przyprawy  
do smaku. 

5. Pastę nakładać w małe słoiczki, wekować na małym ogniu  
przez 30 minut. 
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Skorzystaj z innych bezpłatnych programów na Placu Mariackim 

RELACJE ZE SPOTKAŃ NA FACEBOOKU – ADWENTYŚCI SZCZECIN 

 
 

CZYTELNIA I BIBLIOTEKA KLUBU ZDROWIA 

środa 16:00 – 17:00 

17.00 – 18.00 – gimnastyka ogólna  

UWAGA!!! – zajęcia z gimnastyki wznawiamy od października 
 

 

NABOŻEŃSTWO 

sobota 10.00 – 11.15 

❖ studium Pisma Świętego dla dorosłych 

❖ zajęcia biblijne w dwóch grupach - dziecięcej  i młodzieżowej 

11.30 – 12.00 – wspólny śpiew, dzielenie się doświadczeniami z Bogiem 

12.00 – 12.30 – kazanie Słowa Bożego 
 

 

 

 

 

KLUB ZDROWIA W PAŹDZIERNIKU  

Warsztaty zdrowego gotowania 

14 październik (niedziela) godz. 16.00 

Plac Mariacki 4 

 
 


