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Jak dbać o stawy, 
by zachować sprawność 
przez całe życie. 
 
 

O czym dzisiaj w Klubie Zdrowia? 
 

Serdecznie witamy na ostatnim przed wakacjami spotkaniu  
w Klubie Zdrowia. Dziś porozmawiamy o stawach. Choroba 
zwyrodnieniowa stawów to coraz bardziej powszechny problem, 
który dotyczy nie tylko populacji osób starszych. Ze statystyk 
wynika, że w Polsce na choroby stawów cierpi blisko 2 mln osób 
– w wieku od 40 roku życia wzwyż. Choroby te w naszym kraju 
są jedną z najczęstszych przyczyn orzekanego inwalidztwa  
a zatem jest to poważny problem społeczny. Podczas 
dzisiejszego spotkania chcemy przedstawić niezawodne, 
skuteczne sposoby na zachowanie zdrowych stawów, omówimy 
wpływ stylu życia na wzmacnianie lub niszczenie naszych 
stawów. Wykład poprowadzi dla nas dietetyk, promotor zdrowia 
– Gabriel Chmielewski. Po wykładzie odbędzie się degustacja 
potraw „zdrowych” dla stawów. 
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Dzisiaj proponujemy przykładowy wegański obiad. Potrawy  
są proste w przygotowaniu, nie zawierają składników 
pochodzenia zwierzęcego, są zdrowe i smaczne. Warto 
spróbować przygotować je w domu dla rodziny. W kapuśniaku 
charakterystyczny smak wędzonki uzyskamy dodając tofu 
wędzone, gulasz z soczewicy proponujemy podawać z różnego 
rodzaju kaszami (np. gryczana, bulgur, jaglana, komosa ryżowa). 
Takie połączenie kaszy z warzywami strączkowymi daje nam 
pełnowartościowe białko. Deser również może być smaczny  
i zdrowy - zamiast tradycyjnego cukru można użyć innych 
słodów (np. ksylitol), a słonecznik jak widać nie tylko ma 
zastosowanie do smarowideł na chleb! 

 

 
Kapuśniak z wędzonym tofu 

Składniki:  
150 g kapusty kiszonej, 2 cebule, 1 ząbek czosnku, 100 g białej kapusty, 3 marchewki,  
5 ziemniaków, 2 łyżki koncentratu pomidorowego, , ½ kostki wędzonego tofu, 100 g 
kaszy jaglanej, przyprawy do smaku (sól, pieprz, majeranek, ziele angielskie, listek 
laurowy, kminek). 
 
 
Wykonanie:  
1. Przygotować warzywa - kapustę kiszona i białą poszatkować, marchewkę zetrzeć 
na tarce, ziemniaki pokroić w kostkę, cebulę pokroić w kostkę i podsmażyć  
na patelni, czosnek przepuścić przez praskę. 

2. Wszystkie warzywa oprócz kiszonej kapusty, gotować do miękkości.  
Dodać przyprawy i kaszę jaglaną. 

3.  Do zupy dodać kapustę kiszoną, tofu pokrojone w drobną kostkę.  
Gotować jeszcze przez około 15minut. W razie potrzeby doprawić do smaku. 
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Gulasz z soczewicy z warzywami 
Składniki:  
500 g soczewicy zielonej, 2 cebule, 2 papryki, 4 marchewki, 2 ząbki czosnku,  
2 łyżki koncentratu pomidorowego, przyprawy do smaku (sól, pieprz, papryka 
słodka). 
 
Wykonanie:  
1. Soczewicę przepłukać pod bieżącą wodą, ugotować al dente. 

2. Cebulę pokroić w kostkę i podsmażyć na patelni.  

3. Paprykę pokroić w kostkę, marchew zetrzeć na tarce,  
czosnek przepuścić przez praskę. 

4. Warzywa dodać do soczewicy. Dolać wody tak, aby potrawa miała  
konsystencję gulaszu. Gotować razem do miękkości wszystkich składników.  

5. Przyprawić do smaku koncentratem i pozostałymi przyprawami. 

 

 

Wegański sernik ze słonecznika 
Składniki: 
500 g słonecznika, 100 g cukru, sok z 1,5 cytryny, kilka kropli aromatu migdałowego, 
1,5 szklanki mleka roślinnego (np. ryżowe, sojowe), 40 g budyniu śmietankowego, 
łyżka mąki pszennej, 4 garście malin, 2 łyżeczki agaru (roślinna zelatyna). 
 
Wykonanie:  
1. Słonecznik namoczyć na noc w zimnej wodzie. Rano przepłukać pod bieżąca wodą. 

2. Wszystkie składniki oprócz mąki i budyniu zmiksować na gładką masę. 

3. Dodać mąkę i budyń. Dokładnie wymieszać. 

4. Masę przełożyć do tortownicy (średnica ok. 24 cm) wyłożonej papierem do 
pieczenia i wysmarowanej tłuszczem. Na wierzchu ułożyć dwie garście malin, 
delikatnie wciskając w masę. 

 5. Piec w temp. 180 C przez ok. 45 – 60 minut. 

6. Polewa z malin – ½ szklanki wody, cukier do smaku, 2 garście malin, 2łyżeczki 
agaru – zagotować. Polewą polać wystudzony sernik. Całość schłodzić w lodówce. 
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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  

 
 

 

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 WE WRZEŚNIU 

 

22 września (niedziela) godz. 16.00 

Plac Mariacki 4 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!! 


