
 

LODY O SMAKU MANGO I BRZOSKWINI 

Pyszne, zdrowe i wizualnie bardzo ciekawe.  

 

Czego będziesz potrzebować: 

1 duże mango 

2 brzoskwinie (ze skórką) 

200 ml mleka kokosowego 

3 łyżki jogurtu greckiego 

Miód (wedle uznania) 

 

 

Mango musisz obrać i pokroić w kostkę. 

Brzoskwinię również pokrój w kostkę ale nie 

obieraj jej ze skórki.  Teraz musisz zamrozić owoce. 

Następnie już zamrożone stopniowo wrzucaj do miksera (kielichowego) i miksuj na 

najwyższych obrotach (dobrze, by była obok ciebie osoba dorosła). Teraz dodaj mleko, jogurt 

i miód i dalej dokładnie zmiksuj do powstania jednolitej masy. 

Gotowe przełóż do foremek lodowych i włóż do zamrażalki na co najmniej 4 godziny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LODY CZEKOLADOWE 

 

Czego będziesz potrzebować: 

300 ml śmietanki kremówki 

300 ml mleka 3,2% 

4 żółtka 

80 g cukru 

100 g gorzkiej czekolady 

100 g mlecznej czekolady 

1 łyżka ekstraktu z wanilii 

 

Do garnuszka wlej mleko, kremówkę i tak 

gotuj na małym ogniu. 

Do miski wbij żółtka i dodaj cukier. 

Wszystko ładnie zmiksuj na gładką masę. Następnie dodaj połowę zagotowanego 

mleka wraz z kremówką. Teraz wszystko 

dokładnie musisz zmiksować do połączenia 

składników. 

Ponownie przelej wszystko do garnuszka. 

Podgrzej na małym ogniu, cały czas 

mieszaj, aż masa trochę zgęstnieje (uważaj, 

by nie doprowadzić do wrzenia, bo może się 

zważyć krem ! 

Zdejmij z palnika i szybko dodaj ekstrakt z 

wanilii oraz tabliczki czekolady. Tak 

mieszaj do jej rozpuszczenia. 

Teraz przelej do pojemnika i poczekaj aż 

ostygnie. Następnie musisz wszystko 

schłodzić w lodówce. Gdy masa zrobi się 

zimna włóż ją do zamrażarki. 



Z racji, że lody w tym przypadku są robione bez maszyny to należy, co 3o minut 

miksować je ponownie (przez pierwsze 2-3 godziny). 

Lody można nakładać specjalną łopatką do lodów i przełożyć do wafelków :) 

 

 

SORBET O SMAKU KIWI 

 

Składniki: 

  4 kiwi 

 1 szklanka soku „Kaktus” firmy Tymbark 

 1 łyżka miodu 

 

Wszystkie składniki wrzuć do miksera i po 
prostu zmiksuj na najwyższych obrotach. 
Gotowe przełóż do foremek. 

Prawda, że proste ? 

 

 

 

 


