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WIEM CO JEM cz.9 – 
  

By jedzenie przynosiło 

zdrowie - czyli planuj menu  

z myślą o zdrowiu 
 

 

O czym dzisiaj w Klubie Zdrowia? 
 

Witamy na majowym spotkaniu w Klubie Zdrowia! Dzisiaj zrealizujemy 

9 temat z kursu „Wiem co jem”. Przygotowaliśmy dla Państwa kolejną 

dawkę informacji o tym, jak jeszcze możemy mądrze i świadomie 

korzystać z pożywienia tak, aby służyło naszemu zdrowiu. Będziemy 

rozmawiać na temat oczyszczania organizmu, walki z alergią 

pokarmową a także na temat soli w naszej codziennej diecie. Jak zwykle 

chcemy Państwu przekazać kolejną pozytywną dawkę energii i zachęty 

do zmian w stylu życia po to, aby jego jakość z każdym dniem była 

lepsza. Spotkanie poprowadzi dla nas Ewa Świątek – koordynator Klubu 

Zdrowia w Szczecinie. Po wykładzie zapraszamy na degustację. 

Proponujemy przykładowe menu z jednego dnia 10 dniowej kuracji 

oczyszczającej - koktajl ze szpinaku i melona, pieczone buraki z jabłkiem 

i imbirem, surówka z kiszonej kapusty. Potrawy cechuje prostota, 

łatwość wykonania i oczywiście walory zdrowotne!  
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Koktajl ze szpinaku i melona  
Składniki:  

duża garść szpinaku, 1 ½ szklanki miąższu żółtego melona, 10 listków 
mięty, 1 łodyga selera naciowego, 1 kiwi, 1 plaster cytryny, ½ szklanki 
wody lub do uzyskania pożądanej konsystencji. 

 
Wykonanie: 

1. Wszystkie składniki zmiksować. 

 

Pieczone buraki z jabłkiem i imbirem 

Składniki:  

8 niedużych buraków, 1 gałązka świeżego rozmarynu, 1 cm świeżego 
imbru, 1 jabłko, sok z cytryny. 

 

Wykonanie: 

1. Buraki umyć, zawinąć w papier do pieczenia i piec na blasze  

w temperaturze 200C około 1 godziny. Kiedy wystygną obrać  

je ze skórki i pokroić w kostkę. 

2. Na dno garnka wlać 1-2 łyżki wody, włożyć rozmaryn, dodać obrany  

i starty na tarce imbir i buraki. Dusić pod przykryciem na małym ogniu 

około 2 minut. 

3. W tym czasie obrane i pokrojone w kostkę jabłko uprażyć na suchej 

patelni. Wyjąć rozmaryn z buraków, dodać uprażone jabłko, wymieszać  

i skropić sokiem z cytryny. 
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Surówka z kiszonej kapusty  

Składniki:  

½ kg kiszonej kapusty, 1 duża cebula, 1 duże jabłko, 2 łodygi selera 

naciowego, pęczek natki pietruszki, sól i pieprz do smaku, sok z cytryny. 

 

Wykonanie: 

1. Kapustę pokroić. Jeśli jest zbyt kwaśna, wcześniej przepłukać w 

zimnej wodzie i odcisnąć. 

2. Cebulę, seler i natkę pietruszki drobno pokroić, jabłko zetrzeć na 

tarce. 

3. Wszystkie składniki wymieszać i doprawić do smaku. 

 

 

Przykładowy Harmonogram dnia postu 

– propozycja MENU 
 

07:00 – 1-2 szklanki wody 

08:00 – śniadanie (koktajl ze szpinaku i melona) 

10:00 – 1 szklanka wody 

11:00 – sok warzywno-owocowy lub herbata ziołowa 

12:00 – 1 szklanka wody 

13:00 – obiad (pieczone buraki z jabłkiem i imbirem) 

15:00 – 1 szklanka wody 

16:00 – sok warzywno – owocowy lub herbatka ziołowa 

17:00 – 1 szklanka wody 

18:00 – 1 szklanka wody 

19:00 – kolacja (surówka z kiszonej kapusty) 
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Skorzystaj z innych bezpłatnych programów na Placu Mariackim 

RELACJE ZE SPOTKAŃ NA FACEBOOKU – ADWENTYŚCI SZCZECIN 

 

 

WYSTAWA EXPO ZDROWIE 

17 czerwiec (niedziela), godz. 11.00 – 16.00 

Jasne Błonia, Szczecin 

 

 

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 CZERWCU 

„Wiem co jem” cz. 10– Najstarsze koncepcje żywieniowe 

10 czerwiec (niedziela) godz. 11.00 

Plac Mariacki 4 
 


