
Drogie Jarzębinki! 

Wiecie o tym dobrze, że sport to zdrowie Czasami jednak zapominamy o pewnej istotnej rzeczy…            
o zdrowym odżywianiu się. Nasz organizm do prawidłowego funkcjonowania, nie tylko potrzebuje 
dużej ilości ruchu, ale również ogromnej dawki WITAMIN!  Jak myślicie, gdzie je możemy znaleźć?  
Podpowiedź znajdziecie na filmie;) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZzYZFbO0CAY 

Kochani! Co powiecie na owocowo-warzywny challange? W tym tygodniu zamienimy się w kucharzy 
Będziemy tworzyć wspaniałe, pyszne i co najważniejsze zdrowe koktajle… i nie tylko;) 

Drogi Rodzicu! 

Takie przygotowywanie koktajlu to wspaniała zabawa dla dziecka. Pozwól dziecku bawić się owocami 
i warzywami, niech Ci pomoże w przygotowaniu. Będzie miało poczucie, że samo przygotowało 
wspaniały podwieczorek czy drugie śniadanie. Opowiedz dziecku też fajną historię na temat picia 
kolorowych koktajli. Uczcie się kolorów i delektujcie się smakiem świeżych witamin. Poniżej 
przedstawiam kilka propozycjo koktajli owocowo-warzywnych. Zachęcam do wypróbowania 

Przygotowanie koktajli jest banalnie proste – wystarczy zmiksować wszystkie składniki w   blenderze.     
Jeżeli chcecie uzyskać bardziej gęsty koktajl – dodajcie mniej wody, a jeżeli ma być rzadszy – więcej. 
Gotowe koktajle polecam wypić od razu po przygotowaniu ze względu na utlenianie się witamin. 

 

Koktajl Maniokowy 
Składniki  

potrzebne na 2 porcje koktajlu: 

 3 plastry ananasa, 

 2 daktyle, 

 banan,                      

 jabłko, 

 wyciśnięty sok z pomarańczy, 

 1 cm świeżego imbiru, 

 szklanka wody niegazowanej. 

 

Koktajl Czerwony Kapturek 
Składniki: 

 szklanka truskawek, 

 1/2 buraka, 

 1 banan, 

 1 łyżka siemienia lnianego, 

 szklanka wody. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZzYZFbO0CAY


Koktajl Shrek 
Składniki: 

 garść świeżego szpinaku, 

 2 plastry świeżego ananasa, 

 1 obrana gruszka, 

 1 banan, 

 2 łyżeczki miodu, 

 szklanka wody niegazowanej. 

Gumisiowy sok 
Składniki: 

 szklanka malin, 

 szklanka jagód, 

 sok z połówki cytryny, 

 2 łyżki chia, 

 2 łyżeczki miodu, 

 szklanka wody niegazowanej. 

 

Ale to nie wszystko 

Kochani! Dni są coraz cieplejsze, więc co powiecie na lody? Mam dla Was przepis na 

przepyszne domowe lody…. Lody pełne owoców i witamin… Mniam! 

https://www.youtube.com/watch?v=76o7XoggK_s 

 

A może Wy macie ciekawy przepis na zdrową, pełną witamin przekąskę? Jeśli tak, podzielcie 

się z nami Waszymi przepisami  

Przepisy, oraz zdjęcia z chellengu możecie przesyłać na stronę:  

trenujezjarzebinka@wp.pl 

 

 

POWODZENIA!!! 
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