
       CZY WARZYWA MOGĄ BYĆ PODSTAWA NASZEGO POŻYWIENIA? 

 

     Zdrowy styl życia oparty na odpowiednim odżywianiu i aktywności fizycznej jest drogą do 

uzyskania energii i radości, które powodują, że człowiek ma więcej siły, żeby pokonywać 

trudności i podejmować codzienne czynności i działania. Ćwiczenia i dieta muszą być ze sobą 

związane, kiedy chcemy uzyskać satysfakcjonujące nas efekty: zdrowie, kondycję, 

odpowiednią wagę ciała czy dobre samopoczucie. 

   Wszystkie wymienione tutaj elementy zdrowego stylu życia oferują Warsztaty Zdrowia 

prowadzone przez Zbigniewa Kuśnierza /firma BALTIC ze Słupska/, który jest jednocześnie 

przewodnikiem po regionie, w którym Warsztaty się odbywają. 

   Grupa seniorów – słuchaczy UTW z Ostrowa Wielkopolskiego trzykrotnie uczestniczyła w 

Warsztatach Zdrowia organizowanych przez duet Zbigniew Kuśnierz i Małgorzata Radwan. 

Była w Świnoujściu, Ustce i w Rabce. Każde z tych miejsc - klimatycznie i krajobrazowo 

inne, ale dzięki temu uczestnicy Warsztatów poznali piękne zakątki naszego kraju, oddychali 

powietrzem morskim i górskim, wędrowali po pięknych przyrodniczo szlakach. 

   Żywieniem na warsztatach zajmowała się Małgorzata Radwan proponując dietę  

warzywno-owocową, wolną od słodyczy i białka zwierzęcego, oczyściła nasz organizm a 

właściwie nasz przewód pokarmowy od „śmieci i odpadów”, które powodują wadliwą 

przemianę materii, dolegliwości wątroby i żołądka, co często prowadzi do wielu groźnych 

chorób. 

 

     Czy dieta oparta na warzywach jest wystarczająca dla dorosłego człowieka, czy można 

na tym żyć i przeżyć? – niejeden uczestnik zadawał sobie to pytanie na początku warsztatów. 

 - Można przeżyć i czuć się doskonale – mówi pani Małgosia Radwan. –Białka zwierzęcego 

wprowadzamy do naszego organizmu za dużo, a z warzyw można przyrządzić różnorodne, 

pełnowartościowe i doskonałe w smaku posiłki, bo warzywa zawierają dużo białka 

roślinnego. 

   Nasze śniadania przygotowane w formie bufetu szwedzkiego rozpoczynaliśmy od 

wypicia soku oraz ciepłego zakwasu buraczanego. Ponadto do wyboru były: płatki zbożowe 

orkiszowe i kaszka orkiszowa na wodzie polana sosem owocowym, miodem lub powidłami. 

Różnego rodzaju galaretki warzywne i pasty: na słodko z nasion słonecznika z czekoladą, a na  

ostro pasty warzywne z selera i brokułów. Twaróg na słodko z morelami, a na słono z 

rzodkiewką i szczypiorkiem, smalec z fasoli Jaś z dodatkiem ogórka kiszonego, pasztety 

warzywne z kalafiora lub selera. 

   Pomidory, papryka, zielony groszek, ogórki świeże i kiszone oraz zielona sałata 

dopełniały zestaw śniadaniowy /oraz kolacyjny/, a polane sosem majonezowym z korzenia 

pietruszki były przepyszne i można było taką sałatkę jeść bez ograniczeń. Często w menu 

pojawiała się galaretka z łososiem, ryba po grecku, szprotki w sosie pomidorowym i śledzie w 

oleju, ale więcej tu było warzyw i galarety niż ryby, co oczywiście jest korzystne dla naszych 

stawów. 

 W zestawie kolacyjnym zawsze było coś na ciepło: leczo, flaki, bigos – wszystko 

wegetariańskie – bardzo smaczne, a zapiekane buraki i faszerowana papryka – rewelacyjne. 

    Równie urozmaicone były obiady. W ciągu 10-dniowego pobytu, ani razu zestaw 

obiadowy się nie powtarzał. Co znajdowało się na obiadowym talerzu? 

Zawsze zupa; różna – ogórkowa, warzywna, pieczarkowa, krupnik…Kasze jedliśmy rozmaite 

jaglaną, jęczmienną, pęczak,  ryż  polane sosem warzywnym a w zastępstwie mięsa był np. 

zraz z białej kapusty lub kotleciki z fasoli, selera i in. warzyw lub naleśniki ze szpinakiem. 

 W czasie zajęć praktycznych p. Małgosia odpowiadała na pytania uczestników 

warsztatów. 

- Nie, nie używam vegety i majonezu ze sklepu. 



- Do galaretek zamiast żelatyny używam agar, jest roślinny żelujący glon, zawiera dużo 

minerałó m.in.; wapń, żelazo, krzem i fosfor. 

- Do majonezu ze zmielonego, ugotowanego korzenia pietruszki dodaję jogurt, ale można 

dodać 18% śmietanę i zmieloną paprykę do smaku. 

- Słonecznik do pasty czekoladowej trzeba podgotować, aby był miękki, a potem go zmielić. 

- Na naleśniki najlepsza jest mąka orkiszowa typu 700. 

- Warzywa  na pasztety powinny być trochę twarde, żeby po zmieleniu nie zrobiła się „papka” 

- Flaki to makaron z pokrojonych w paski naleśników z warzywami, pieczarkami i 

przyprawami. 

- Używam tylko oleju rzepakowego. 

 

            Aż nie chce się wierzyć, jakie bogactwo potraw można przygotować z warzyw i tak je 

podać jakby były z mięsem, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Panierowany plaster 

ugotowanego selera wygląda jak pierś kurczaka, a kotleciki warzywne wyglądają jak mięsne  

i podobnie smakują. Nic dziwnego – smakujemy i jemy również oczami. 

     Desery w postaci pieczonego jabłka, dietetycznego sernika czy placka owsianego z 

owocami zaspokajały nasz apetyt na słodycze. 

                                        

                                                       DZIĘKUJEMY I SMACZNEGO! 

                                 


