Koktajle owocowe, warzywne, to świetny pomysł na dostarczenie organizmowi
niezbędnych, odżywczych składników. Można je wykonywać na bazie wody mineralnej,
wody kokosowej, jogurtu, maślanki, mleka lub kefiru.
Jeżeli posiadacie blender, sokowirówkę lub wyciskarkę do owoców i warzyw, przygotujcie
sobie i najbliższym najlepszy napój na letni dzień.
Poniżej prezentujemy sprawdzone, smaczne przepisy na owocowe i warzywne koktajle.
Koktajle owocowe
Koktajl bananowy z mlekiem
Składniki: średni banan, szklanka chudego mleka, kilka listków świeżej melisy.

Przygotowanie: Owoce obrać i pokroić w kostkę. Zmiksować z mlekiem. Wstawić do lodówki
na 10 min. Dodać kilka listków melisy.
Koktajl arbuzowy
Składniki: 1,5 kg arbuza, miód, 2 szklanki soku z limonki, 3 łyżki drobno pokrojonych listków
mięty, 3 szklanki zimnej wody, 1 szklanka kostek lodu.

Przygotowanie: Arbuz pokroić w drobna kostkę. Zmiksować w blenderze z cukrem, sokiem
z limonki i miętą. Dodać miód. Wlać do dzbanka, dodać wodę i lód. Dobrze wymieszać.
Podawać od razu po przygotowaniu.
Koktajl truskawkowo-miodowy
Składniki: 250 g truskawek, 250 ml jogurtu naturalnego, 1-2 łyżeczki miodu, 125 ml
skruszonego lodu.
Przygotowanie: Owoce wrzucić do blendera lub rozdrobnić mikserem. Dodać skruszony lód.
Ponownie zmiksować. Jogurt zmiksować z lodem i miodem. Wlać jogurt, a na wierzch koktajl
z truskawek, tworząc warstwę, można delikatnie zamieszać. Kubek z koktajlem udekorować
przekrojonym kawałkiem truskawki.

Koktajl na piękną cerę
Składniki: 1/2 mango, 1 pomarańcza, kawałek imbiru, marchew
Przygotowanie: Mango obrać i oddzielić od pestki, pomarańcz, marchew i imbir obrać.
Przygotować z nich sok w wyciskarce wolnoobrotowej. Beta-karoten zawarty w tych
owocach poprawia wygląd skóry, a imbir polepsza krążenie
Koktajl truskawkowy z miętą
Składniki: 0,5 kg schłodzonych truskawek, 125 ml jogurtu naturalnego, 80 ml chudego
mleka, 2-3 łyżki cukru, 3 gałązki świeżej mięty, 2-3 łyżki lodu.

Przygotowanie: Truskawki zblendować z jogurtem, mlekiem, cukrem, lodem i miętą. Wlać
do szklanek, udekorować kawałkami truskawek
Koktajle warzywne
Koktajl z buraka i natki pietruszki
Składniki: duży burak, marchew, jabłko, kiwi, natka pietruszki, łyżka miodu, 1/2 szklanki
wody.
Przygotowanie: Burak, marchew i kiwi obrać ze skóry. Burak, marchew, jabłko, kiwi i natkę
przecisnąć przez wyciskarkę, dosłodzić do smaku, w razie potrzeby dolać wody.
Koktajl oczyszczający z botwinki
Składniki: 1 pęczek botwinki, jogurt naturalny, koperek, 1 łyżka otrąb.

Przygotowanie: Posiekaną botwinkę ugotować w małej ilości wody, ostudzić. Zmiksować
z jogurtem, koperkiem i otrębami. Pomaga oczyścić przewód pokarmowy.
Koktajl na stres z orzechami włoskimi
Składniki: maślanka, 1/2 ogórka, 1 łyżka orzechów włoskich, 1 łyżka koperku i 1 łyżka melisy.
Przygotowanie: Maślankę zmiksuj z ogórkiem, orzechami, koperkiem i melisą.

Koktajle mieszane
Koktajl ze szpinaku i mango
Składniki: 120 g szpinaku sałatkowego o drobnych liściach (odmiany baby), 1 szklanka liści
mięty, 1 słodkie i dojrzałe mango, obrane i pokrojone na kawałki, sok jabłkowy lub woda
mineralna, 8 kostek lodu do podania.

Przygotowanie: Szpinak opłukać i osuszyć, wcisnąć do pojemnika blendera na przemian
z mango i miętą. Wlać 1/2 szklanki soku jabłkowego lub wody mineralnej i zacząć miksować.
Kilka razy zamieszać aby wszystkie składniki dokładnie się zmiksowały, dodać też więcej soku
lub wody w razie potrzeby. Do szklanek włożyć po 2 kostki lodu, wlać koktajl i podawać.
Koktajl marchewkowy z malinami
Składniki: 3 duże marchewki, pomarańcza, pół szklanki mrożonych malin lub truskawek,
łyżka miodu, 2 łyżki zmielonego siemienia lnianego.

Przygotowanie: Marchewkę wycisnąć w sokowirówce. Pomarańczę obrać ze skórki.
Zmiksować z malinami i sokiem z marchwi. Dodać siemię i miód.
Koktajl truskawkowo-selerowy
Składniki: łodyga selera naciowego, 50 dag truskawek, dwie pomarańcze, łyżka miodu,
szklanka zimnej wody.
Przygotowanie: składniki zmiksować, na końcu dodać wodę i energicznie wstrząsnąć
Koktajl z selerem i kiwi
Składniki: łodyga selera naciowego, 2 owoce kiwi, 1 łyżka miodu, pół szklanki zimnej wody.
Przygotowanie: Seler i kiwi umyć, obrać i drobno pokroić. Zmiksować w blenderze,
a następnie zmieszać z wodą i miodem. Koktajl odchudzający podawać ozdobiony listkiem
selera.
Więcej przepisów na: https://urodaizdrowie.pl/koktajle-2

