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MLECZNE KOKTAJLE
NA LATO
PubLiKACJA SFiNANSOWANA Z FuNDuSZu PROMOCJi MLEKA
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    POEZJA 
 SMAKu



     1 pojemnik kefiru (500 ml) 
     1 łyżka rozpuszczalnego kakao
     2 łyżeczki kawy instant
     Sok wyciśnięty z jednej pomarańczy
     2 łyżki cukru
     Bita śmietana, kakao i gruba słomka

Kefir starannie rozrobić z kawą rozpuszczalną, 
kakao i sokiem pomarańczowym. Przyprawić 
cukrem i dobrze schłodzić. Przed podaniem 
raz jeszcze wymieszać, wlać do czterech 
szklanek i przybrać bitą śmietaną, posypać 
kakao. Podawać ze słomkami. 

MOKKA SHAKE 
z bitĄ ŚmietanĄ

PrzygotowanieSkład
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LASSi Z MANgO
     2 mango, obrane i pokrojone w kostkę 
     450 ml chudego jogurtu naturalnego 
     100 g (1/2 szkl.) cukru 
     Lód

Wrzucić do blendera mango, dodać jogurt, 
cukier i lód. Miksować do uzyskania gładkiej 
masy. Wlać do szklanek i podawać.

PrzygotowanieSkład
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KOKTAJL MLECZNy
Z gRuSZKAMi  i  CyNAMONEM 

     1 litr mleka
     2 gruszki
     1 łyżka miodu
     łyżeczka cynamonu

Umyć gruszki, obrać i pokroić na mniejsze 
części. Wrzucić do blendera. Dodać miód, 
mleko i cynamon. Wszystko zmiksować 
dokładnie na mus. Można przed podaniem 
dodatkowo posypać cynamonem.

PrzygotowanieSkład
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     1 szkl. lodu 
     1 i 1/4 szkl. soku ananasowego 
     1/2 szkl. mleka 
     1/2 szkl. śmietany kremówki 
     2 łyżki cukru

Zmiksować w blenderze lód, sok ananasowy, 
mleko, śmietankę i cukier. Miksować do 
uzyskania gładkiej masy.

PrzygotowanieSkład

PiNA COLADA
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ŚNiADANiE            W SZKLANCE 
     1 banan 
     1/4 szkl. truskawek 
     1/3 szkl. mleka niskotłuszczowego 
     225 g naturalnego jogurtu  
     niskotłuszczowego

Wrzucić do blendera banana, truskawki, 
mleko i jogurt i miksować do uzyskania 
gładkiej masy. Wlać do szklanek i podawać.

PrzygotowanieSkład
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     mały burak
     pół pomidora
     pół papryki
     łyżka posiekanej natki pietruszki
     duży kubek kefiru

Buraka obierz, opłucz. Pomidora sparz, obierz 
ze skórki. Paprykę umyj, przekrój na pół, 
usuń ogonek i pestki. Wszystkie warzywa, a 
zwłaszcza buraka, pokrój na mniejsze części, 
przełóż do blendera i zmiksuj razem z natką. 
Na koniec dodaj kefir i ponownie zmiksuj 
koktajl. Podaj w szklance przybranej listkami 
natki.

PrzygotowanieSkład

CZERWONy  JAK                                   buRAK
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KOKTAiL bRZOSKWiNiOWO
-P     MARANCZOWy
Z SERKiEM WANiLiOWyM 

     2 brzoskwinie 
     150 ml (niepełna szklanka) soku    
     pomarańczowego (świeżo wyciskany  
     lub z kartonu)
     1 kubeczek serka waniliowego 

Brzoskwinie pokroić na mniejsze kawałki, 
włożyć do miksera, dodać sok i serek  
i zmiksować na gładką masę. Schłodzić.

PrzygotowanieSkład

strona 17PFHBiPM



     4 dojrzałe kiwi,
     2 łyżeczki cukru waniliowego,
     4 kostki lodu,
     2 szklanki kefiru 0%,
     2 szklanki mleka 0,5 %.

Wszystkie składniki razem zmiksować. Koktajl 
podawać od razu po przyrządzeniu w wysokich 
szklankach ozdobionych plasterkiem kiwi.

PrzygotowanieSkład

KOKTAJL KiWi 
                          WNET OŻyWi
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Kontakt

POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA 
I PRODUCENTÓW MLEKA
ul. Żurawia 22, 00-515 Warszawa
tel. (22) 502-33-43, www.pfhb.pl
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