
 

 

www.szczecin.adwentysci.org 

10.03. 2019 
 

 
Chroń swoje serce  
– program żywieniowy 
 
 

O czym dzisiaj w Klubie Zdrowia? 
 

Witamy na marcowym Klubie Zdrowia. Tym razem tematem naszego 

spotkania będzie SERCE. W obecnym czasie choroby serca (choroba 

wieńcowa serca i zawał serca) są głównymi przyczynami zgonów  

w dzisiejszym cywilizowanym świecie. W Polsce co roku zapada na 

zawał ponad 100 tysięcy osób. Jak podaje GUS w 2013 roku choroby 

serca były przyczyną zgonów 30% mężczyzn i ponad 22% kobiet  

w wieku poniżej 65 roku życia. To zdecydowanie za wcześnie. W ponad 

90% przypadków przyczyną chorób serca jest miażdżyca tętnic 

wieńcowych. Jak wynika z badań rozwój miażdżycy ściśle związany jest 

ze stylem życia, a przede wszystkim z nieprawidłowym sposobem 

odżywiania. Czy zatem możemy coś zrobić, aby zawał serca czy nagła 

śmierć na tle sercowym będzie prawie niemożliwa dla nas i naszych 

bliskich? Zdecydowanie TAK! Jak to zrobić w praktyczny sposób opowie 

nam dzisiaj nasz gość pani mgr inż. Lidia Szłowieniec – technolog 

żywienia, promotor zdrowia, wykładowca akademicki. Zapraszamy 

serdecznie! 
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Kotleciki z fasoli a’la falafel  
Składniki:  
½ kg ugotowanej fasoli Jaś, 1 kostka serka tofu, 1 paczka ugotowanego ryżu,  
2 duże cebule, 2 papryki czerwone, 1 szklanka bułki tartej, 2 jajka, posiekany 
koperek, przyprawy do smaku – sól, pieprz, cząber, gałka muszkatałowa,  
olej do smażenia. 

 
Wykonanie: 

1. Fasole i tofu zmiksować na gładką masę. 

2. Do masy dodać ugotowany ryż. 

3. Cebule i papryki pokroić w drobna kostkę, dodać do masy. 

4. Dodać pozostałe składniki, dokładnie wymieszać. 

5. Z masy formować małe kulki wielkości orzecha włoskiego. 

6. Smażyć na głębokim tłuszczu ok. 1 - 1,5 minuty.  
Po usmażeniu odsączyć z nadmiaru tłuszczu na papierze kuchennym. 

 

 

Surówka z kiszonej kapusty z awokado 
½ kg kapusty kiszonej, 1 cebula, 1 ogórek kiszony, 1 dojrzałe awokado,  
1 ząbek czosnku, 1 łyżka posiekanej natki pietruszki, 1 łyżka posiekanych  
listków bazylii, 1 łyżka oliwy z oliwek, 2 łyżki oleju lnianego, 1 łyżka oleju  
z pestek dyni, sok z cytryny i świeżo zmielony pieprz do smaku. 

 
Wykonanie: 

1. Kapustę lekko osączyć z soku, poszatkować. 

2. Cebulę pokroić w drobna kostkę, ogórka zetrzeć na grubej tarce,  
wymieszać z kapustą. 

3. Dodać drobno posiekana zieleninę, polać olejami, oprószyć pieprzem. 

4. Miąższ z awokado rozgnieść widelcem wraz ze zmiażdżonym czosnkiem. 
Skropić sokiem z cytryny. 

5. Gotową masą nałożyć na wierzch surówki.  
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Zdrowie naczyń krwionośnych jest ściśle związane ze sposobem odżywiania. 

Niektóre artykuły spożywcze są szkodliwe dla naczyń krwionośnych,  

a inne działają na nie dobroczynnie. 

Substancje szkodliwe – sód głównie z rafinowanej soli, tłuszcze nasycone  

i cholesterol występujący tylko w produktach pochodzenia zwierzęcego.  

Substancje dobroczynne – przeciwutleniacze (owoce, warzywa), błonnik 

(owoce, warzywa, jarzynach strączkowe) oraz nienasycone kwasy tłuszczowe 

(orzechy, nasiona oleiste, oleje roślinne). 

Cholesterol – jest największym wrogiem naczyń krwionośnych, mimo że jest 

niezbędny w organizmie i jako taki nie powinien być traktowany jako 

substancja toksyczna. Nasz organizm potrafi syntetyzować wystarczające ilości 

cholesterolu dla swoich potrzeb, a zatem nie istnieje konieczność spożywania 

go w pokarmie. Jego nadmiar w diecie powoduje przyleganie do ścian naczyń 

krwionośnych i bezpośrednio przyczynia się do powstawanie miażdżycy naczyń 

krwionośnych. Istnieją dwa rodzaje cholesterolu – LDL (szkodliwy 

cholesterol), który łączy się z lipoproteinami niskiej gęstości i ten powoduje 

miażdżycę oraz HDL (dobroczynny cholesterol), który łączy się  

z lipoproteinami wysokiej gęstości i chroni przed miażdżycą. Jego poziom 

można podnieść przez spożywanie dobrej jakości oliwy i ćwiczenia fizyczne. 

Norma dla całkowitego poziomu cholesterolu to 5-6 mmol/l (193 – 231 mg/dl).  

Co zrobić aby zmniejszyć ryzyko powstania miażdżycy? – zmniejszyć ogólny 

poziom cholesterolu we krwi i zwiększyć poziom przeciwutleniaczy we krwi.  

To zalecenie jest łatwe do zrealizowania przy zastosowaniu diety składającej się 

w dużej mierze z surowych produktów roślinnych i systematycznej aktywności 

fizycznej o umiarkowanym natężeniu (spacery, nording walking, jazda na 

rowerze, pływanie). 

Czym zastąpić produkty spożywcze zawierające cholesterol? –  

czerwone mięso – ryby, drób – jarzyny strączkowe 

masło, boczek, smalec – oliwa, oleje roślinne 

mleko pełnotłuste – mleko odtłuszczone – mleko roślinne (np. sojowe, ryżowe) 

sery żółte – chudy twaróg – tofu, awokado 

białe pieczywo – pieczywo pełnoziarniste 

słodycze, czekolada – suszone owoce, miód, melasa 



 

 

www.szczecin.adwentysci.org 

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  

 
 

 

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 KWIETNIU 

„OLEJKOWE WSPARCIE”  

Prelegent – mgr Małgorzata Szmygin 

7 kwietnia (niedziela) godz.16.00 

Plac Mariacki 4 


