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Bardzo często decydując się na zorganizowanie dłuższego spotkania młodzieży czy to 
u siebie w domu, czy to w pomieszczeniach kościelnych, stajemy przed dylematem: 
Wszyscy będą głodni. Robid coś do jedzenia? A może sobie darowad, i jakoś 
przetrzymamy te parę godzin? Ponieważ jestem przekonana, że wspólny posiłek ma 
niesamowite zdolności przyciągania zgłodniałych osobników na spotkania, umila czas, 
a dodatkowo ma fantastyczne właściwości jednoczące ludzi – chciałabym Wam podad 
kilka sprawdzonych pomysłów, na banalne i niebanalne posiłki, które będziecie mogli 
przygotowad wspólnie z młodymi ludźmi, mając przy tym sporo przyjemności i 
zabawy. 
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Zanim rozpoczniesz przygotowania do organizacji posiłku, pamiętaj o kilku zasadach: 
1. Nie rób wszystkiego sam.  
2. Tydzieo, lub kilka dnia wcześniej rozdziel poszczególne składniki posiłku między 

uczestników spotkania. Niech np. jedna osoba przyniesie warzywa, ktoś inny ser 
żółty, ktoś jeszcze chleb… Wszyscy poczują się współodpowiedzialni za smaczny 
posiłek….a ty nie zbankrutujesz 

3. Poproś ochotników, albo wyznacz ich sam. Staraj się angażowad każdego! 
4. Pamiętaj o e-mailu lub smsie przypominającym.  
5. Zadbaj o detale. Jeżeli jesteście zmuszeni spotkad się w mało przytulnym 

pomieszczeniu zborowym, zorganizujcie własne fajne kubki, serwetki…coś, co 
sprawi że poczujecie się bardziej jak w domu 
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Większośd młodych ludzi nie przepada za zupami……jednak nagle wszystko się 
zmienia, jeżeli zaserwujecie zupę krem :)  
Wystarczy użyd miksera, a po dodaniu groszku ptysiowego czy grzanek, rozgrzewający 
posiłek gotowy!  
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Nie ma jak pizza. Szczególnie wspólnie robiona z własnymi dodatkami. Wbrew temu, 
co mogłoby się wydawad, nie jest to takie trudne, jeżeli kupicie wcześniej gotowe 
spody do pizzy, lub gotowe ciasto do rozwałkowania. Polecam świeże spody, które 
można kupid w supermarkecie Carrefour już za kilka złotych. 
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Łatwe, proste, oczywiste. Wersja słoikowa  - w stylu ekspresowym. Dla bardziej 
wytrawnych kucharzy – możliwości nieograniczone. 
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Wspomnienie lata….. 
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To najprostsze „danie”, ale szkoda, aby zadowalad się nudną kanapką z serem. 
Spróbujcie porobid wielowarstwowe kanapki, faszerowane bagietki, koreczki, 
nadziejcie bułkę sałatkami, kotletami….. 
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….albo zróbcie konkurs na najśmieszniejszą kanapkę.  
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Jedzenie naprawdę nie musi byd nudne. 
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….a klasycznym lub mniej klasycznym hamburgerem żaden młody człowiek nie 
pogardzi. To naprawdę jest banalnie proste do wykonania… 
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Wersja bardziej egzotyczna, ale bardzo smaczna. Tortille można nadziad: pastami, 
kotletami, farszami, kebabem mięsnym lub z proteiny sojowej, świeżymi warzywami, 
sałatkami, sosami……co by to nie było, zawinięte w „naleśnik” smakuje super! 
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Pomysł na ciepły posiłek w miejscu, gdzie nie ma dostępu do kuchenki czy piekarnika. 
Wystarczy sandwicher i dostęp do prądu. Chleb tostowy, ser żółty to podstawa…..ja 
osobiście polecam do tego pieczarki, świeżą cebulkę i ogórka kiszonego. Trochę 
ketchupu i gotowe. 

13 



Ponieważ nie samymi fastfoodami człowiek żyje, zaproponujcie też lżejszą i zdrowszą 
przekąskę. Pokrojone warzywa i rozmaite dipy – nie wymagają wiele wysiłku. A taka 
marchewka zanurzona w czosnkowym twarożku…..eh….pycha :)  
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To nieprawda, że naleśniki można jeśd tylko z dżemem i białym serem. Pobawcie się 
smakami. Niech każdy przyniesie jeden farsz. To mogą byd owoce, bita śmietana, 
dżemy, czekolada, ale też nadzienie z pieczarek, soczewicy, warzyw, sera żółtego……. 
Naleśniki można usmażyd wcześniej (pamiętajcie, żeby nie dodawad do nich cukru, 
jeżeli planujecie również słone nadzienia!) lub możecie zrobid to wspólnie. 
Dodatkowo przeprowadzając konkurs na idealne podrzucenie naleśnika na patelni 
dodacie do spotkania szczyptę zdrowej rywalizacji! 
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Zadziwiająco łatwe, zdrowe i zadziwiająco pyszne. Co będzie potrzebne? Dobry 
blender i zamrożone bez skórek banany. To wszystko.  
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Można również dodad kakao, czekoladę czy mrożone maliny. Eksperymentujcie….. 
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Kolejny sposób na pyszny deser bez dostępu do kuchenki czy piekarnika. Kto nie lubi 
gofrów…..? 
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Prawda że każdy potrafi to zrobid? Jeśli nie…z pomocą przychodzi instrukcja na 
torebce :) 
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A teraz nowośd. Przez długie lata na polskim rynku dostępne były jedynie galaretki z 
żelatyny wieprzowej. Od niedawna pojawiły się galaretki wytwarzane w oparciu o 
składniki roślinne. Galaretka „DELECTY” dostępna jest w czterech smakach. 
Dodatkową jej zaletą jest to, że jest gotowa….w 30 minut i jest dostępna w każdym 
dużym supermarkecie!    
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Nawet ze zwykłej herbaty można zrobid coś szczególnego…. 
- Do kubka herbaty wsypcie suszone owoce, świeży imbir… 
- Zalejcie kawę inkę gorącym mlekiem…do tego szczypta cynamonu i kardamonu 
- Zamiast tradycyjnej herbaty zaserwujcie kakao lubo gorącą czekoladę. Na wierzch 

wrzudcie piankę marshmallow…..A może tak trochę bitej śmietany? Prawda że 
zrobiło się tak jakoś miło, przytulnie i domowo? 
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Raz na jakiś czas poeksperymentujcie z sokami i koktajlami. Przynieście różne owoce, 
warzywa i wybierzcie najlepszą mieszankę. Z pewnością ktoś ma dobrą sokowirówkę 
albo wyciskarkę. Do zrobienia koktajli wystarczy kefir czy jogurt, owoce i mikser. 
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Nie zapominajcie, że przy rozmowie zawsze dobrze jest coś pochrupad. Niech to 
będzie już zwyczajem, że na każde spotkanie każdy ze sobą przynosi jakieś przekąski – 
paluszki, ciasteczka, suszone i świeże owoce. 
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Raz na jakiś czas zaszalejcie i przygotujcie wieczorek tematyczny. Zainspirujcie się 
jakimś krajem. To może byd Japonia, Włochy, Hiszpania…..lista jest naprawdę długa. 
Niech każdy przyniesie jakąś potrawę danej kuchni (przepisów w internecie jest 
dostatek), a potem zróbcie wielką degustację. Niektóre potrawy możecie robid 
wspólnie. 
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Taki wieczór tematyczny to nie tylko okazja do jedzenia. Spróbujcie dowiedzied się o 
danym kraju jak najwięcej. Przygotujcie prezentację na temat kultury, geografii, 
historii danego kraju. Znajdźcie informacje co do historii kościoła i tego, jaka jest 
specyfika adwentyzmu w danej kulturze. Pamiętaj, nie rób wszystkiego sam! 
ANGAŻUJ. Twoją rolą jest koordynowanie, nie wyręczanie!   
Słuchajcie, wspólnie gotujcie, próbujcie…..a przede wszystkim dobrze się bawcie! 
Smacznego! 
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