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Naturalna apteczka  
– olejki eteryczne 
 
 

O czym dzisiaj w Klubie Zdrowia? 
 

To już kwietniowe spotkanie w Klubie Zdrowia. Witamy 
wiosennie i pachnąco! Dlaczego pachnąco? Dlatego, że dziś 
porozmawiamy na temat olejków eterycznych. Ich moc  
i właściwości lecznicze znane są od tysięcy lat, chwilowo 
wyparte przez przemysł, powoli wracają do łask. Podczas 
dzisiejszego spotkania dowiemy się o pochodzeniu i sposobach 
pozyskiwania olejków, jak wybierać czyste i dobre jakościowo 
olejki eteryczne, jak bezpiecznie je używać, do czego można  
je zastosować w domowej apteczce, sprzątaniu, kosmetykach, 
kuchni. Spotkanie poprowadzi dla nas pani Małgorzata Szmygin 
ze Szczecina – doradca laktacyjny, organizator i prelegent 
warsztatów z aromaterapii, prowadzi stronę na fb – OLEJKOWE 
WSPARCIE. W dalszej części biuletynu znajdziecie trzy 
propozycje zastosowania olejków w chemii gospodarczej. 
Uwaga - kolejne trzy propozycje to już coś zdrowego  
do zagoszczenia na stołach i spożycia z apetytem ;-) 



 

 

www.szczecin.adwentysci.org 

   

Eko płyn do płukania prania - 1 

Składniki: 
2 szklanki ciepłej wody 
4 łyżeczki kwasku cytrynowego 
10 kropli olejku z trawy cytrynowej 
10 kropli olejku z mięty 

Wykonanie:  
Wszystkie składniki wymieszać i przelać do słoiczka 

Zastosowanie:   
Do prania dodawać 1 łyżkę stołową.  

 

Eko płyn do płukania prania - 2 

Składniki:  
½ szklanki octu  
½ łyżeczki sody oczyszczonej  
10 kropel olejku eterycznego (np. lawendowy, lemon) 
 
Wykonanie:  
Wszystkie składniki wymieszać i zużyć do jednego prania. 

 

Eko proszek do zmywarki 

Składniki:  
1 szklanka boraksu  
1,5 szklanki sody kalcynowanej 
½ szklanki soli kuchennej 
½ szklanki kwasku cytrynowego 
15 kropli dowolnego olejku eterycznego (np. lemon grass) 

Wykonanie:  
Wszystkie składniki wymieszać i zamknąć szczelnie w słoiku. 

Zastosowanie:   
Do jednego mycia wsypać 1 łyżkę stołową. Do nabłyszczania stosować ocet. 
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Surówka kardynalska  
Składniki:  

1 kg buraków, 1 puszka kukurydzy, 2 czerwone papryki, 4 ogórki kiszone,  
majonez (tradycyjny lub z ziemniaka), sól, pieprz do smaku. 

Wykonanie: 

1. Buraki ugotować w mundurkach, po ostygnięciu obrać i pokroić w kostkę. 

2. Ogórki i paprykę pokroić w drobną kostkę. 

3. Wszystkie składniki połączyć razem, doprawić do smaku. 

 

Majonez z ziemniaka 

Składniki:  

1-2 duże ugotowane ziemniaki, 2 ząbki czosnku, 1/3 szklanki oleju,  
1/3 szklanki wody z ogórków kiszonych, sok z cytryny, sól, pieprz do smaku. 

Wykonanie: 

1. Ziemniaki, czosnek, wodę z ogórków zmiksować.  

2. Ciągle miksując dolewać powoli olej.  

3. Otrzymany majonez doprawić do smaku. 

 

Pasztet zapiekany z tofu i słonecznika 
Składniki:  

1 szklanka słonecznika, 125 g serka tofu (naturalny lub wędzony), 1 duża cebula,  
1 jajko, sól, pieprz, kolendra, bazylia, zioła prowansalskie. 

Wykonanie: 

1. Ziarna słonecznika zmielić na mąkę i zalać ½ szklanki ciepłej wody, 
odstawić na około pół godziny. 

2. Połączyć wszystkie składniki i zmiksować na jednolitą masę. 

3. Masę przełożyć do keksówki. Piec w piekarniku  40 minut w temp. 180 C 
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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 W MAJU 

„Zdrowotne przesłanie Biblii” 

Prelegent – Tytus Gudzowski  

10 maja (piątek) godz. 18.00 

Plac Mariacki 4 


