
na koktajle i smoothie 
wspierające płodność

Przepisy

www.kobiecastronadietetyki.pl



Nazywam się Paulina Górska i jestem dietetykiem klinicznym
specjalizującym się w żywieniu wspierającym płodność, żywieniu

kobiet w ciąży oraz dietoterapii endometriozy, PCOS,
insulinooporności i choroby Hashimoto.

Obecnie realizuję pracę doktorską z zakresu diety przeciwzapalnej
 na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

W pracy z pacjentem łączę wiedzę opartą na badaniach naukowych
(EBM - Evidence-based medicine) z praktycznym

i indywidualnym podejściem.

Staram się, aby proces zmiany nawyków żywieniowych był jak
najbardziej zindywidualizowany i prosty. Dlatego stawiam przede

wszystkim na posiłki szybkie i łatwe w przygotowaniu. 
Takie właśnie są zebrane tutaj przepisy na koktajle i smoothie. 

Ich przygotowanie zajmuje od 5 do 10 minut. 

Mam nadzieję, że moje propozycje na smoothie i koktajle zainspirują
Cię do prostej i pysznej zmiany nawyków żywieniowych! :)

Jeśli masz do mnie pytania lub chcesz
skorzystać z mojej pomocy,

 zapraszam do kontaktu:

kobiecastronadietetyki@gmail.com

O autorce



Malinowy koktajl jaglany

Składniki

mleko owsiane (1 szklanka)
banan (1 sztuka)
maliny (1 garść)
ugotowana kasza jaglana (3 łyżki)

Wykonanie
Kaszę jaglaną przepłucz na sitku w ciepłej wodzie, a1.

      następnie ugotuj według instrukcji na opakowaniu.
   2. Ugotowaną i przestudzoną kaszę zmiksuj z pozostałymi
       składnikami. 



Umyj i obierz owoce.
Obrane owoce zmiksuj z mlekiem i świeżą bazylią.

1.
2.

Roślinny koktajl z nutą bazylii

Składniki

mleko ryżowe (1 szklanka)
brzoskwinia (1 duża sztuka lub 2 mniejsze)
banan (1 sztuka)
świeża bazylia (kilka listków w zależności od tego,

      jak mocny smak chcecie uzyskać))

Wykonanie



Koktajl z jarmużem i śliwkami

Składniki

mleko ryżowe (1 szklanka)
śliwki (garść)
jarmuż (2 garście)
miód (1 łyżka)

Wykonanie
Umyj i obierz owoce.
Obrane owoce zmiksuj z mlekiem, miodem i jarmużem.

1.
2.



gruszka (1 sztuka)
kiwi (1 sztuka)
winogrona zielone (garść)
woda niegazowana (1 szklanka)

Umyj i obierz owoce.
Wrzuć owoce do blendera kielichowego, zalej wodą
i zmiksuj.

1.
2.

Zielone smoothie owocowe

Składniki

Wykonanie



jeżyny (2 garście)
brzoskwinia (1 sztuka)
banan (1 sztuka)
woda niegazowana (1 szklanka)

Umyj i obierz owoce.
Wrzuć owoce do blendera kielichowego, zalej wodą
i zmiksuj.

1.
2.

Smoothie bogate w antyoksydanty

Składniki

Wykonanie



Zostańmy w kontakcie

Więcej przeciwzapalnych przepisów oraz artykułów 
na bazie źródeł naukowych znajdziesz na:

www.kobiecastronadietetyki.pl

Jeśli chcesz być na bieżąco z nowymi przepisami, artykułami
 i promocjami, zachęcam Cię również do dołączenia 

do moich grup oraz zapisu do darmowego newslettera: 

GRUPA dla osób starających się o dziecko

GRUPA dla kobiet chorujących na endometriozę

Darmowy newsletter

https://kobiecastronadietetyki.pl/
https://www.facebook.com/groups/203773060176535
https://www.facebook.com/groups/276958339952624
https://dietetyknawalizkach.us19.list-manage.com/subscribe?u=b04618cee64c1fe1bf83dd40a&id=6272fc579c&fbclid=IwAR26l0EWBfnpDHuu7O1rUUjVlnITP_ujQ9KCkfS6LWKo7d-TxpkSmwNSfeo

