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Zdrowotne  
przesłanie Biblii 
 
 

O czym dzisiaj w Klubie Zdrowia? 
 

Witamy na majowym spotkaniu w szczecińskim Klubie Zdrowia! 
Dzisiaj przed nami niezwykle ciekawy temat. Dowiemy  
się o tym, co Pismo Święte ma do powiedzenia w kwestii 
zdrowia. Dzisiaj nie ma wątpliwości, że zalecenia zdrowotne 
znajdujące się w Biblii bardzo dobrze służyły człowiekowi. Wielu 
naukowców do tej pory zachwyca trafność i precyzja tych 
zaleceń tym bardziej, że dopiero odkrycia XIX i XX wieku 
potwierdziły, że właśnie te zasady mają sens. Niezależnie  
od tego, czy uznajemy autorytet Pisma Świętego czy też nie –  
na pewno warto dowiedzieć się co ma do powiedzenia jedna  
z najstarszych ksiąg świata na temat zdrowia oraz poznać 
przepisy zdrowotne, które sprawiły, że Izraelici żyli niemal dwa 
razy dłużej niż wszystkie ościenne narody w starożytności. 
Dzisiejsze spotkanie poprowadzi dla nas pastor Tytus 
Gudzowski. Tradycyjnie po prelekcji zapraszamy na degustację 
zdrowych słodkości. Przepisy znajdują się w dalszej części 
biuletynu. 
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Batony z ciecierzycy pieczone 

Składniki:  
1 szklanka ugotowanej ciecierzycy (lub 1 puszka odsączonej ciecierzycy) 
½ szklanki płatków owsianych 
1/3 szklanki suszonych moreli 
1/3 szklanki suszonej żurawiny 
2 łyżki nasion chia 
1 sztuka laski wanilii (lub kilka kropli aromatu waniliowego) 
4 łyżki syropu klonowego 
2/3 szklanki mleczka kokosowego 
1 łyżeczka cynamonu 
szczypta soli 
 
 
Wykonanie:  
1. Ciecierzycę , mleczko kokosowe, syrop klonowy, cynamon, nasiona wydrążone z 
laski wanilii i szczyptę soli zmiksować w blenderze na jednolitą masę. 

2. Dodać morele, płatki owsiane i nasiona chia. Ponownie zmiksować.  

3. Dodać żurawinę i wymieszać. 

4. Masę przełożyć do blaszki o wymiarach 15 x 15 cm wyłożonej papierem do 
pieczenia. 

5. Piec w temp. 180 C przez 30 minut. 

 

Ciasteczka daktylowe bez pieczenia 
Składniki:  
500 g daktyli suszonych bez pestek 
1 szklanka gorącej wody 
1 ½ - 2 szklanki wiórków kokosowych 
½ szklanki migdałów 
 
 
Wykonanie:  
1. Wszystkie składniki oprócz migdałów zmiksować w blenderze na jednolitą masę. 

2. Uformować ciasteczka, obtoczyć we wiórkach kokosowych. 

3. Na każdym ciasteczku umieścić jeden migdał (migdały można obrać ze skórki 
zalewając je gorąca wodą na 15 minut). 
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Ciasteczka batonikowe bez pieczenia 
Składniki:  
1 szklanka orzechów włoskich 
1 szklanka pasty daktylowej (daktyle zmiksowane z wodą) 
1 łyżka masła orzechowego 
szczypta soli 
1 opakowanie gorzkiej czekolady 
1 łyżeczka oleju kokosowego 
 
 
Wykonanie:  
1. Orzechy, daktyle, masło orzechowe i sól zmiksować na jednolitą masę. 

2. Masę przełożyć do foremki wyłożonej papierem do pieczenia. Wstawić do lodówki, 
aby zastygła. 

3. Czekoladę rozpuścić w kąpieli wodnej z masłem kokosowym. Wylać na masę 
orzechową i posypać do dekoracji pokrojonymi orzechami, żurawiną itp. 

 

Batony owsiane bez pieczenia  
Składniki: 
1,5 szklanki płatków owsianych 
½ szklanki kaszy jaglanej ekspandowanej 
½ szklanki masła orzechowego 
½ szklanki syropu klonowego 
50 g gorzkiej czekolady 
1 łyżka oleju kokosowego 
 
 
Wykonanie:  
1. Masło orzechowe i syrop klonowy podgrzać w małym garnku. 

2. Do miski wsypać płatki owsiane i kaszę jaglaną.  
    Dodać masę z masła orzechowego i syropu klonowego i dokładnie wymieszać. 

3. Masę przełożyć do foremki o wymiarach 15x15 cm wyłożonej papierem  
do pieczenia. Docisnąć zwilżonymi dłońmi. Odstawić do wystudzenia.  
Następnie włożyć do lodówki na 20 minut. Schłodzoną masę pokroić na batony. 

4.Czekoladę rozpuścić w rondelku z masłem kokosowym. Polać wystudzone batony. 
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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 CZERWCU 

„Jak dbać o stawy,  

by zachować sprawność przez całe życie.” 

Prelegent – Gabriel Chmielewski 

09 czerwca (niedziela) godz. 16.00 

Plac Mariacki 4 


