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     garść czerwonych lub czarnych porzeczek 
     150 ml kefiru
     łyżeczka miodu
     kilka listków mięty

Porzeczki zmiksuj z kefirem i miodem , jako 
ozdobę wykorzystaj listki mięty. 

koktajl 
wzmacniający z porzeczek

PrzygotowanieSkład
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Pamiętaj! Czarna porzeczka jest bogata w witaminę C, która zwiększa odporność organizmu.



2 gałki lodów śmietankowych  
lub waniliowych 
500 ml jogurtu naturalnego lub kefiru 
szklanka malin (zamrożonych dzień 
wcześniej lub mrożonych kupionych 
w sklepie) 
1 łyżeczka cukru waniliowego

Przy pomocy blendera zmiksuj na gładką 
masę zmrożone maliny, jogurt lub kefir i cukier 
waniliowy. Gotowy koktajl rozlej do szklanek. 
Na wierzchu każdego koktajlu połóż gałkę 
lodów. Możesz przyozdobić ją wiórkami 
czekoladowymi, posypać kakao lub ulubioną 
posypką. Gotowe!

PrzygotowanieSkład

kOktajl MaliNOWy Z lODaMi

Nim sięgniecie po ten przepis warto uświadomić sobie, że maliny to nie tylko smaczny składnik deserów, ale 
także bogate źródło witamin i minerałów – zawierają magnez, wapń i żelazo. Od wielu stuleci maliny mają swoje 
miejsce w medycynie ludowej jako środek przeciwgorączkowy oraz regulujący gospodarkę wodną organizmu.



strona 07PFHBiPM

kOktajl MaliNOWy Z lODaMi



ZłOciSty kOktajl
Cynamon to przyprawa, która ma wiele właściwości leczniczych - to sprawdzony środek na 
odchudzanie, cellulit i trądzik. Pomoże także w okresie przeziębienia i przy dolegliwościach 
żołądkowych.



ZłOciSty kOktajl
     szklanka mleka
     pół łyżeczki miodu, 
     gruszka
     1/4  łyżeczki cynamonu
     ewentualnie odrobina kakao naturalnego

Gruszki umyj, obierz, wykrój gniazda nasienne 
i pokrój na niewielkie kawałki. Wrzuć je do 
naczynia, dodaj miód i cynamon. Wlej mleko 
i wszystko dokładnie zmiksuj, aż do uzyskania 
gładkiej, jednolitej konsystencji. Koktajl przelej 
do szklanek i przed podaniem posyp jeszcze 
odrobiną kakao naturalnego.

PrzygotowanieSkład
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     niepełna szklanka wydrylowanych wiśni
     duży jogurt naturalny 
     3 łyżki miodu 
     szczypta cynamonu

Wszystkie składniki umieść w blenderze 
i miksuj na gładką masę.

PrzygotowanieSkład

ShakE WiśNiOWy



ShakE WiśNiOWy
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Wiśnie?! Nie każdy wie, że te smaczne sezonowe owoce są źródłem wiecznego zdrowia i urody! Wiśnie przynoszą ulgę w 
bólach mięśni, działają oczyszczająco i zbawiennie wpływają na serce. Ponadto pomagają obniżyć cholesterol, są źródłem 
błonnika, zapobiegają anemii, wzmacniają odporność, poprawiają apetyt i przemianę materii. 



jaglaNy kOktajl
Z DaktylaMi i cyNaMONEM  

Daktyle mają bardzo dużą zawartość cukrów, nawet do 80% - są to jednak cukry proste, które przyswajają się błyskawicznie. 
Dlatego jest to doskonałe źródło energii, zwłaszcza dla osób prowadzących aktywny tryb życia. Mimo tak wielkiej zawartości 
cukrów ich regularne spożycie (nawet do 100 g dziennie) nie podnosi poziomu cukru we krwi. 
Suszone daktyle oprócz sporej dawki potasu (regulującego ciśnienie krwi u osób ciepiących na nadciśnienie) zawierają 
witaminy PP, B1, B2 i A, a także żelazo, fosfor oraz magnez. 





jaglaNy kOktajl
Z DaktylaMi i cyNaMONEM  

50 g kaszy jaglanej + 120 ml wody  
do gotowania 
700 ml mleka 
1 banan 
1 łyżka cynamonu
3-4 daktyle

Kaszę upraż na patelni a potem ugotuj do 
miękkości. Następnie przełóż do naczynia, 
zalej mlekiem, dodaj banana, daktyle, kakao. 
Zmiksuj. W razie potrzeby dodaj więcej mleka. 

PrzygotowanieSkład
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250 ml jogurtu naturalnego
2 łyżki otrębów
2 łyżki posiekanej natki pietruszki
½ awokado
1 łyżeczka soku z limonki

Obierz awokado, pokrój na mniejsze części. 
Wszystkie składniki zmiksuj blenderem 
i wstaw do lodówki na minimum 30 minut 
przed podaniem.

PrzygotowanieSkład

ZiEl   Ny   kOktajl 
Z aWOkaDO

W przeciwieństwie do większości znanych owoców bogatych w cukry proste, awokado zawiera zdrowe tłuszcze, 
które nie dość, że pomagają spalać tkankę tłuszczową, to jeszcze wykazują wiele właściwości zdrowotnych. 
Obniżają poziom cholesterolu, regulują ciśnienie krwi oraz sprzyjają zachowaniu szczupłej sylwetki.



   kOktajl 
Z aWOkaDO
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FigOWy kOktajl Z MaSłEM 
ORZEchOWyM

Figi to owoce, które posiadają wyjątkowe wartości odżywcze. Szczególne cenione są suszone figi, które są skarbnicą wzmacniającego kości wapnia. Mają go prawie tyle samo co 
szklanka mleka! Ponadto są także najlepszym źródłem błonnika spośród wszystkich suszonych owoców. Nie brakuje w nich również obniżającego ciśnienie potasu i zwalczającego 
stres magnezu.



FigOWy kOktajl Z MaSłEM 
ORZEchOWyM

2 szklanki mleka
1 duży, dojrzały banan
5 średnich, dojrzałych fig
2 łyżki masła orzechowego

Zmiksuj wszystkie składniki na koktajl i od 
razu podawaj.

PrzygotowanieSkład
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     30 g płatków owsianych
     1 mały banan
     1 łyżka wiórków kokosowych
     1 szklanka truskawek
     1 szklanka mleka.

PrzygotowanieSkład

kOktajl RóżOWy 
                          Z PłatkaMi OWSiaNyMiPłatki mocz przez kwadrans w wodzie. Obierz 

banana, opłucz i odszypułkuj truskawki. 
Wszystkie składniki zmiksuj na gładki koktajl.



kOktajl RóżOWy 
                          Z PłatkaMi OWSiaNyMi
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Kilka słów o wiórkach kokosowych…… Są bogatym źródłem białka, dlatego często sięgają po nie wegetarianie. Oprócz 
żelaza znajdziemy w nich takie pierwiastki jak: miedź, magnez, kwas foliowy, potas oraz witamy B i E. Poza tym, kokos 
jest dobrym źródłem elektrolitów. Okazuje się nawet, że lepszym niż popularne wśród osób uprawiających sporty napoje 
izotoniczne...



Kontakt

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

SPOtkajMy SiĘ Na
MlEkOś DZiEciOM


