
Smacznie Zdrowo Kolorowo - Koktajle 

Mali kuchcikowie polecają zdrowe koktajle z owoców i warzyw, to najlepszy sposób na 
dostarczenie własnemu organizmowi prozdrowotnej bomby. 

Jeżeli szukasz inspiracji na przygotowanie czegoś super smacznego i bardzo zdrowego, to 

właśnie tutaj znajdziesz pomysły na połączenie smacznych, i słodkich owoców z dodatk ami 
takimi jak natka pietruszki. 

 
 

ZIELONY KOKTAJL 
Opakowanie szpinaku 
1 banan 
1 gruszka 
2 kiwi 
300 ml wody 
 
Wykonanie: 
Wszystkie składniki włożyć do blendera i dokładnie zmiksować. 

KOKTAJL MULTIOWOCOWY  

 ulubione owoce dziecka: truskawki, maliny, jagody, banany, kiwi,  
 ewentualnie jogurt, kefir lub serek homogenizowany.  

 sposób przygotowania 

Umyte owoce wrzuć do miksera, zalej jogurtem, kefirem lub śmietaną, dodaj cukier, zmiksuj. 

Podawaj w lekkich kubeczkach ozdobionych np. kawałkami owoców.  
 
 
 

 I KOKTAJL WARZYWNO-OWOCOWY 

 około 200 gramów szpinaku,  
 jeden ogórek zielony,  
 dwa duże dojrzałe banany (najlepiej z lekko „pokropioną” skórką)  

 pół kilograma truskawek,  
 woda 

Warzywa i owoce dobrze płuczemy, obieramy, ogórka ścieramy, wszystko wrzucamy do 

blendera. Podajemy schłodzone.  

 

II KOKTAJL WARZYWNO-OWOCOWY:  



 dwa pomarańcze  
 pół banana  

 pół szklanki szpinaku/rukoli 
 pół szklanki wody 

Pomarańcze obieramy, dzielimy, banana kroimy na kawałki, dodajemy pozostałe składniki i 
miksujemy. 

 

KOKTAJL WARZYWNY Z SELEREM 

 pół selera 

 pół szklanki szpinaku, 
 kilka listków sałaty 

 sok z cytryny 
 pół ogórka 
 pół szklanki wody 

 

KOKTAJL WARZYWNY Z NATKĄ PIETRUSZKI 

 natka pietruszki  
 pomarańcza  

 cytryna 
 woda 

Wszystkie składniki łączymy. Koktajl najlepiej smakuje schłodzony.  

 

KOKTAJL Z JARMUŻEM 

 szklanka jarmużu 
 pomarańcza  
 gruszka 
 banan 

Wszystkie składniki łączymy (pomarańczę, grusze i banana uprzednio obieramy).  

 

KOKTAJL Z MARCHEWKĄ I CUKINIĄ 

 3 średnie marchewki 

 kawałek selera 
 pęczek zielonej pietruszki 



 kawałek cukinii, 
 sok z grejpfruta  

Marchew, seler, cukinię i pietruszkę myjemy, drobno kroimy. Miksujemy na drobną masę, 

dodajemy sok z grejpfruta do uzyskania optymalnej konsystencji i jeszcze raz mieszamy. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 


