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WIEM CO JEM cz. 10 -  
Najstarsze koncepcje  
żywieniowe 
 

 

O czym dzisiaj w Klubie Zdrowia? 
 

Serdecznie witamy na czerwcowym spotkaniu w  Klubie Zdrowia.  

Jest to ostatnie spotkanie przed wakacjami a także ostatnie w ramach 

kursu „Wiem co jem”, który systematycznie realizowaliśmy w tym roku. 

Dzisiejszy temat pozwoli nam nieco inaczej spojrzeć na kwestię 

żywienia. Okazuje się, że Pismo Święte bardzo wiele ma do 

powiedzenia na ten temat. Znajdziemy tam wiele mądrych rad  

i wskazówek, które dotyczą nie tylko tego co należy jeść i pić, ale także 

omawia wiele innych aspektów związanych ze zdrowiem człowieka  

(np. higiena osobista, postępowanie w przypadku pleśni, izolacja 

chorych). Warto poznać biblijne zasady zdrowia, gdyż są one 

ustanowione przez konstruktora ludzkich istnień. To Bóg Stworzyciel 

wie najlepiej jak można uniknąć chorób i zachować optymalny stan 

zdrowia. Dzisiejsze  spotkanie zakończymy uroczystym rozdaniem 

dyplomów i upominków dla wytrwałych i systematycznych 

Klubowiczów. Oczywiście nie obędzie się bez degustacji. Tym razem coś 

na słodko, w sam raz na letnie popołudnia – deser z tapioki oraz 

ciasteczka owsiane z jabłkami. Smacznego!!! 
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Deser z tapioki  
Składniki:  

1/3 szklanki drobnej tapioki, 2 puszki mleczka kokosowego, ¼ szklanki 
cukru trzcinowego.  

 

Wykonanie: 

1. Wszystkie składniki wymieszać i gotować ok. 15 minut stale 
mieszając aż do momentu kiedy kulki tapioki staną się przezroczyste. 

2. Pod koniec gotowania można dodać niewielką ilość nasion chia. 

3. Masę przełożyć do salaterek, po ostygnięciu polać musem owocowym 
z sezonowych owoców.  

 

 

Ciasteczka owsiane z jabłkami 
Składniki:  

200 gram jabłek, 1 jajko, 50 gram płatków owsianych oraz 50 gram 
zmielonych płatków owsianych, 5 gram sody oczyszczonej, 5 gram 
cynamonu, 20 gram miodu. 

  

Wykonanie: 

1. Jabłka umyć, obrać i zetrzeć na tarce. 

2. Do jabłek dodać pozostałe składniki i dokładnie wymieszać. 
Pozostawić na 10 minut. 

3. Na blaszkę wyłożoną papierem nakładać łyżką ciasto, formować 
niewielkie ciastka w kształcie okręgów. 

4. Piec w temperaturze 180 C przez ok 20 minut. Spożywać po 
ostygnięciu. 
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WYSTAWA EXPO ZDROWIE 

17 czerwiec (niedziela),  

godz. 11.00 – 16.00 

Jasne Błonia  

 
Wystawa EXPO Zdrowie jest to mobilna wystawa na temat zdrowia. Promuje osiem 

podstawowych zasad zdrowego stylu życia, które związane są z odżywianiem, 

ćwiczeniami fizycznymi, wodą, słońcem, powietrzem, wstrzemięźliwością, 

odpoczynkiem i spokojem. Odwiedzający ekspozycje wystawy mogą wziąć udział  

w prostych badaniach profilaktycznych i dzięki temu sprawdzić stan swojego 

zdrowia. 

 

Uczestnicy przechodzą przez 8 stanowisk ekspozycji, które dostarczają informacji  

na temat podstawowych zasad zdrowia i czynników mających na nie wpływ.  

W programie wystawy planuje się bezpłatne badania jak: wydolność oddechowa, 

zawartość tlenku węgla w płucach, pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar masy ciała, 

pomiar glukozy we krwi, pomiar tkanki tłuszczowej, wyliczenie BMI, masaż 

relaksacyjny, wiek biologiczny. Wszystkie wyniki badań zapisywane są na Osobistej 

Karcie Badań, która zostaje własnością uczestnika wystawy EXPO Zdrowie. 

 

Osoby biorące udział w wystawie otrzymają kolorowe broszury, które ułatwią  

im zapamiętanie najważniejszych informacji dotyczących zdrowego stylu życia. 

Przygotowane stoisko z degustacją zdrowej żywności przekona, że zdrowe potrawy 

mogą być apetyczne, tanie i łatwe do przyrządzenia. Osoby chętne otrzymają przepisy 

kulinarne na smakowane potrawy. W punkcie sprzedaży literatury zdrowotnościowej 

uczestnik wystawy będzie mógł nabyć książki, które dostarczą więcej informacji  

o tym, jak zadbać o zdrowie. 

 

Opuszczając wystawę uczestnicy będą wiedzieli, co korzystnie wpływa na zdrowie 

i będą zachęceni do wprowadzenia koniecznych zmian w swoim stylu życia. 

 

 

UDZIAŁ W WYSTAWIE JEST BEZPŁATNY! 

                         ZAPRASZAMY SEDECZNIE! 
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Skorzystaj z innych bezpłatnych programów na Placu Mariackim 

RELACJE ZE SPOTKAŃ NA FACEBOOKU – ADWENTYŚCI SZCZECIN 

 

 

SPOTKANIA MODLITEWNE  

wtorek godz. 18.00 

Gdy czujesz się samotny, potrzebujesz wsparcia,  

nie masz komu zwierzyć się ze swoich problemów…  

 

 

CZYTELNIA I BIBLIOTEKA KLUBU ZDROWIA 

środa godz. 15:00 – 17:00 

(uwaga! – w okresie wakacji biblioteka i czytelnia są nieczynne) 

 

 

NABOŻEŃSTWA 

sobota godz. 10.00  
 

 

 

KLUB ZDROWIA WE WRZEŚNIU 

Spotkanie tradycyjnie planujemy  

na drugą niedzielę miesiąca: 

 

09 wrzesień (niedziela) godz.16.00 

Plac Mariacki 4 


