LEMONIADA – SMAK LATA I WAKACJI

Już niedługo przed nami coraz cieplejsze dni i wytęsknione wakacje. Oczami wyobraźni
widzimy siebie siedzących w ogrodzie, na działce, balkonie. Czas płynie leniwie, słonko
grzeje, słyszymy śpiew ptaków, brzęczenie owadów, dookoła rozchodzi się woń pachnących
kwiatów, czujemy lekki powiew wiatru… Czego nam brakuje w tym sielankowym obrazku? –
LEMONIADY! . Lemoniada nie tylko doskonale orzeźwia, ale również znakomicie nawadnia
i pomaga utrzymać prawidłowy poziom elektrolitów w organizmie. Poniżej przedstawiamy
Wam proste przepisy na lemoniady. Zachęcamy do ich wypróbowania!
LEMONIADA CYTRYNOWA
Składniki:
 4 cytryny
 1 pomarańcza
 1 garść świeżej mięty
 100 g cukru trzcinowego
 1 l wody
Przygotowanie:
1. Z owoców wyciśnij sok, przelej przez sitko, aby pozbyć się pestek.
2. Miętę utrzyj z cukrem w moździerzu lub w wysokim naczyniu (wtedy użyj łyżki).
3. Do dzbanka przelej sok z owoców. Dodaj miętę utartą z cukrem i wodę,
wymieszaj. Lemoniada smakuje najlepiej, gdy jest schłodzona (jeśli nie masz czasu
na chłodzenie, dodaj po prostu kilka kostek lodu).
LEMONIADA TRUSKAWKOWO – MIĘTOWA
Składniki:
 400 g świeżych truskawek
 2 cytryny lub limonki
 5 szklanek wody
 kilka łyżek syropu klonowego/miodu lub innej substancji słodzącej (im mniej
tym lepiej )
 kilka listków świeżej mięty
 kostki lodu jeśli chcesz mocno się ochłodzić
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Przygotowanie:
1. Usuwamy szypułki, myjemy truskawki, a następnie miksujemy je z 4 szklankami
wody. Po zmiksowaniu zawartość blendera przelewamy do dużego dzbanka.
2. Blendujemy w nim obrane ze skórki cytryny, miętę i pozostałą szklankę wody.
Odcedzamy po dokładnym zmiksowaniu. Gotowy, przecedzony płyn wlewamy
do „truskawkowej wody”.
3. Dodajemy substancję słodzącą (ilość według uznania). Podajemy po wymieszaniu
(dokładamy ewentualnie kostki lodu).
LEMONIADA ARBUZOWA
Składniki:
 0,5 dużego arbuza (ok. 2,5 kg)
 1 cytryna lub limonka
 garść świeżej mięty
Przygotowanie:
1. Z połowy arbuza łyżką wyjmujemy miąższ i po usunięciu pestek wkładamy wszystko
do blendera.
2. Wlewamy do niego również pozostały sok bezpośrednio z arbuza.
3. Dolewamy sok wyciśnięty z cytryny, a także garść mięty, razem miksujemy.
4. Chłodzimy w lodówce lub dodajemy kostki lodu.
LEMONIADA MALINOWA
Składniki:
 1 litr wody
 sok z 1 dużej cytryny lub 2 mniejszych
 20 malin
 2 łyżki cukru trzcinowego
Przygotowanie:
1. Do wody dolejcie sok wyciśnięty z cytryny.
2. Odłóżcie kilka malin w całości, a resztę lekko ugniećcie np. za pomocą widelca.
3. Zgniecione maliny wraz z sokiem wlejcie do wody i dodajcie cukier. Jeśli lemoniada
będzie za mało słodka, możecie zwiększyć ilość cukru.
4. Pijcie lemoniadę po uprzednim schłodzeniu, do podania możecie użyć świeżej mięty
i pozostałych malin w całości.
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LEMONIADA OGÓRKOWA
Składniki:
 1 duży ogórek szklarniowy
 2 cytryny
 ok 1,5 l wody
 4-5 łyżek cukru trzcinowego
 mięta do podania
Przygotowanie:
1. Do 100 ml wody dodajcie cukier oraz ogórka obranego i pokrojonego na mniejsze
części.
2. Całość zblendujcie na jednolitą masę, a następnie przetrzyjcie przez sito, aby uzyskać
sok bez zbędnych grudek.
3. Dodajcie sok wyciśnięty z 2 cytryn. Dolejcie wodę i wstawcie do lodówki, aby całość
się schłodziła.
4. Podawajcie ze świeżymi listkami mięty i plasterkami ogórka.
Smacznego!
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