Tęczowe Koktajle
dla zdrowia
Czy brakuje ci zieleni lub fioletu? A może czerwieni? Nie chodzi nam o
terapię kolorem, tylko o to, co na talerzu! Większość poradników zdrowego
żywienia pomija kwestię koloru tego, co jemy, a przecież tęcza smaków to
też całe spektrum fitonutrientów o różnym wpływie na zdrowie.
Badania naukowe udowadniają, że dla zachowania optymalnego poziomu
zdrowia liczy się nie tylko ilość zjadanych warzyw, ale też różnorodność
kolorystyczna produktów.

Poznaj przepisy na 6 odżywczych koktajli

Czerwony smoothie buraczany
Składniki:
mały obrany burak (surowy)
duże jabłko bez gniazda nasiennego
seler
szklanka soku marchewkowego
szklanka mleka migdałowego
0,5 szklanki pokrojonej brzoskwini
obrany i pokrojony kawałek imbiru wielkości kciuka
szczypta kurkumy

Jak to się robi?
1. Pokrój seler, buraka i jabłko na średniej wielkości kawałki.
2. Wszystko wymieszaj w blenderze na gładką masę. Jeśli
smoothie jest za mało słodki, można dodać więcej owoców.
Podawaj od razu lub po wyjęciu z lodówki.
Polecamy do tego smoothie:
SKIN FOOD supermix
Nutrisslim, 125 g
Przyczynia się do zdrowia skóry
Chroni komórki przed starzeniem
Zawiera antyoksydanty
Odpowiednie dla wegan

Zawiera MSM,
nasiona chia,
astragalus, różę ,
Triphalę.

Przeciwstresowy koktajl
pomarańczowy
Składniki:
2 dojrzałe, pokrojone w kostki banany
pokrojona i podzielona na cząstki pomarańcza
szklanka mleka migdałowego
łyżeczka ekstraktu z wanilii
pokrojona, obrana marchewka
kostki lodu (zamiast nich możesz schłodzić w zamrażarce
banany)
opcjonalnie: szklanka soku pomarańczowego
Jak to się robi:
1. Wszystkie składniki zblenduj, aż się połączą. Jeśli blender
ma funkcję do napojów mrożonych, możesz jej użyć.
2. Mrożone banany dodadzą kremowego wykończenia, jeśli
zamrozisz je wcześniej na co najmniej 2 godziny. Można też
zastąpić je lodem, zmniejszając wcześniej nieco ilość użytego
mleka migdałowego.
3. Jeśli konsystencja jest zbyt stała, możesz powoli wlewać
sok pomarańczowy, aż smoothie będzie idealnie płynne.

Polecamy do tego smoothie:
Ashwagandha - ekologiczny sproszkowany korzeń
pomaga w utrzymaniu zdolności fizycznych i psychicznych w
przypadkach osłabienia, zmęczenia, utraty koncentracji,
korzystnie wpływa na serce i układ krążenia
Wykazuje działanie adaptogenne, tzn. wspomaga reakcje
organizmu na sytuacje stresowe oraz pomaga utrzymać
równowagę hormonalną.

Ekspresowy żółty smoothie
bananowy
Składniki:
banan
0,5 podzielonej na cząstki pomarańczy
4 łyżki jogurtu greckiego (można go zastąpić dobrym
jogurtem bez laktozy lub rozpuścić w ciepłej wodzie białko
roślinne)
0,25 szklanki wody lub ulubionego mleka roślinnego
1-2 łyżeczki miodu Manuka lub innego miodu dobrej
jakości, jeśli smoothie ma być słodkie
opcjonalnie 1 łyżeczka Vegan Protein Vanilla Shake
Nutrisslim

Jak to się robi?
1. Pokrojonego banana razem z pomarańczą zblenduj.
2. Zalej mlekiem lub wodą i jogurtem. Jeszcze raz wymieszaj.
3. Jeśli smoothie jest za mało słodki, dodaj miodu. Jeśli zbyt
płynny, dodaj łyżkę białka serwatkowego w proszku.

Polecamy do tego smoothie:
Koktajl białkowy o smaku waniliowym
Nutrisslim, 450g
To kompleksowy, odżywczy koktajl, o wyśmienitym smaku
i kremowej konsystencji.
Dodatkowo zawiera cenne substancje odżywcze
naturalnego pochodzenia oraz dziewięć egzogennych
aminokwasów. Koktajl dostarcza antyoksydanty i
minerały, a nierafinowane węglowodany pozwalają
uwalniać energię przez cały dzień.

Energetyzujący zielony smoothie
Składniki:
2 zamrożone banany
szklanka jarmużu
szklanka mleka z nerkowców (jeśli smoothie ma być
lżejsze, możesz wymieszać mleko z wodą w równych
proporcjach)
0,5 – 1 szklanka lodu w zależności od konsystencji
smoothie
2 poszatkowane daktyle medjool
łyżka masła ghee lub masła migdałowego
1 łyżeczka trawy pszenicznej w proszku lub spiruliny
w proszku
wiórki kokosowe lub nasiona chia na wierzch
Jak to się robi?
1. Wszystkie składniki blenduj przez 1-2 minuty,
aż dobrze się połączą.
2. Wierzch możesz posypać wiórkami kokosowymi
lub nasionami chia.

Polecamy do tego smoothie:
Bio DETOX superfood mix
Nutrisslim, 125 g
Zawiera pięć starannie dobranych składników: trawę młodej
pszenicy i jęczmienia, chlorellę, spirulinę i lucumę.
Polecany:
osobom, które chcą oczyścić organizm, w przypadku
niedoboru witamin i minerałów, osobom, które są na diecie
sportowcom, weganom i wegetarianom

Tropikalne niebieskie smoothie
Składniki:
4-6 łyżek mleka kokosowego (więcej, jeśli konsystencja
będzie zbyt stała)
1 łyżka nasion konopnych lub białka konopnego
0,5 ananasa pokrojonego w kostkę
-,5 szklanki borówki amerykańskiej
ćwierć avocado
szczypta soli morskiej
0,5 – 1 łyżeczki spiruliny o zielono-niebieskim odcieniu
2 listki mięty, jeśli smoothie ma być bardziej orzeźwiające

Jak to się robi?
1. Dokładnie zblenduj mleko kokosowe i avocado na bazę
koktajlu.
2. Dodaj konopie, owoce i sól i ponownie zmiksuj.
3. Na koniec powoli zacznij dosypywać spiruliny, aż uzyskasz
pożądany, niebieski kolor.

Polecamy do tego smoothie:
Superfood GOOD MORNING MIX
Nutrisslim, 125g
Superfood GOOD MORNING MIX to naturalne wsparcie
dla osób aktywnych. Dostarcza energii na cały dzień.
Produkt zawiera starannie dobrane składniki: białko
konopne, spirulinę, chlorellę, jagody acai, młody jęczmień,
macę i lucumę.

Fioletowe smoothie oczyszczające
Składniki:
0,5 szklanki malin
0,5 szklanki czarnych porzeczek
0,5 szklanki jeżyn
gałązka czerwonych porzeczek
0,5 szklanki pokrojonego szpinaku
mały burak
2 łyżki białka serwatkowego
szklanka wody

Jak to się robi?
1. Wszystkie owoce i warzywa
zblenduj.
2. Białko serwatkowe rozpuść w wodzie.
3. Dodawaj wodę z białkiem i miksuj,
aż konsystencja będzie idealna.
4. Smoothie najlepsze jest na chłodno.

Polecamy do tego smoothie:
Bio Acerola w proszku
Nutrisslim, 60 g
To najbogatsze źródło witaminy C - zawierają nawet 28 razy
więcej witaminy C niż cytryna.
Działa antyoksydacyjnie, wzmacnia odporność, zmniejsza
zmęczenie

