
 
 

www.szczecin.adwentysci.org 

08.04.2018 
 

WIEM CO JEM cz.8 –   

Dieta roślinna – jak ją 
zaplanować i prowadzić? 
 
 
O	czym	dzisiaj	w	Klubie	Zdrowia?	
 

 

Wiosennie witamy na kwietniowym Klubie Zdrowia! Dokładnie trzy 
spotkania dzielą nas od zakończenia całego cyklu spotkań „Wiem co 
jem”, który realizujemy od września. Mamy ogromną nadzieję, że 
wiedzę zdobytą podczas naszych spotkań wykorzystujecie Państwo  
w praktyce! Dzisiaj przekażemy podstawowe informacje na temat diety 
roślinnej, jak ją zaplanować i poprowadzić, poznamy także niektóre 
korzyści jakie niesie praktykowanie tego sposobu żywienia na co dzień. 
Spotkanie poprowadzi dla nas Edyta Nagrabska – koordynator Klubu 
Zdrowia w Stargardzie.  Po wykładzie oczywiście degustacja 
wegetariańskich potraw. Dzisiaj będziemy smakować zapiekankę  
z soczewicy i ryżu oraz biały serek z orzechów nerkowca. Potrawy te są 
bardzo proste w przygotowaniu, nie są pracochłonne, a do tego bardzo 
zdrowe i smaczne. Życzymy dobrego czasu z nami!  
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Zapiekanka z soczewicy i ryżu  
 

Składniki:  

2 szklanki ugotowanej zielonej soczewicy, 1 szklanka ugotowanego 
brązowego ryżu, 1,5 szklanki obranych ze skórki pokrojonych 
pomidorów, ½ szklanki nasion słonecznika, ½ szklanki bułki tartej,  
1 średnia drobno pokrojona cebula, 1 rozgnieciony ząbek czosnku,  
½ łyżeczki bazylii, ½ łyżeczki soli. 

 
Wykonanie: 

1. Wszystkie składniki wymieszać i włożyć do naczynia 
żaroodpornego. 

2. Zapiekać w piekarniku w temp. 200 C przez 45 minut.  
Można podawać z sosem pomidorowym.  

 
 

To proste danie jest sycące i pożywne. Połączenie soczewicy, ryżu  
i słonecznika daje pełnowartościowe białko. Pozostałe składniki dodają 
walorów smakowych oraz wzrokowych. Całość tworzy wielobarwny  
i wielosmakowy kolaż kulinarny. 	
	

Serek z orzechów nerkowca 	
 

Składniki:  
1 szklanka orzechów nerkowca, zmiażdżony ząbek czosnku, 1 łyżka soku  
z cytryny, ¼ wody z ogórków, ¼ szklanki mleka roślinnego, ¼ szklanki 
płatków drożdżowych, sól i pieprz do smaku, 5 rzodkiewek, 1 cebula 
dymka, garść posiekanego szczypiorku. 
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Wykonanie: 

1. Orzechy nerkowca namoczyć na noc w wodzie. 

2. Odcedzone orzechy zblendować na gładki krem z pozostałymi 
składnikami z wyjątkiem rzodkiewek i ziół. 

3. Posiekać rzodkiewki, dymkę i szczypiorek w drobna kostkę, 
wymieszać z twarożkiem. Doprawić solą i pieprzem.  

4. Odstawić na godzinę do lodówki.  

 

Ten serek jest delikatny i kremowy. Stanowi świetną alternatywę  
dla tradycyjnego sera twarogowego. Można go podać na różne sposoby:  
z papryką wędzoną, z ziołami (tymianek, oregano, szczypior) lub z drobno 
posiekanymi pistacjami. Użycie płatków drożdżowych dodaje twarożkowi 
serowego posmaku a sok z cytryny zakwasza (dodatkowo woda z ogórków) 
i dodaje serowego posmaku. 

 

Polecamy literaturę: 

 

1. „Jak zostać wegetarianinem – 5 prostych kroków” 
Christine H. Beard 

2. „Matka wegetarianka i jej dziecko” 
Carolin i Roman Pawlak 

3. Jestem mamą, jestem wegetarianką” 
Roman Pawlak 

4. „Zdrowe odżywianie bez tajemnic” 
Roman Pawlak 

5. „Zadbaj o swoje zdrowie” 
Aileen Ludington, Hans Diehl 

6. „Nowoczesne zasady odżywiania” 
T. Colin Campbell 
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Skorzystaj z innych bezpłatnych programów na Placu Mariackim 

RELACJE ZE SPOTKAŃ NA FACEBOOKU – ADWENTYŚCI SZCZECIN 
 

 
KLUB MIŁOŚNIKÓW BIBLII  

pierwsza niedziela miesiąca godz. 16.00 
(spotkanie w maju wyjątkowo w drugą sobotę -  

12. 05. 2018, godz. 18.00) 

Nie tylko dla wtajemniczonych… Czyli jak badać Pismo Święte…  
 

CZYTELNIA I BIBLIOTEKA KLUBU ZDROWIA 

środa godz. 16:00 – 17:00 
17.00 – 18.00 – gimnastyka ogólna 

 
NABOŻEŃSTWA 

sobota godz. 10.00  
 
 

 

 
KLUB ZDROWIA W MAJU  

„Wiem co jem” cz. 9 – By jedzenie przynosiło zdrowie 

13 maja (niedziela) godz.15.00 
Plac Mariacki 4 

	


