
Wyzwanie na tydzień: 01.06. – 07.06.2020r.  :                                                                                                    

Przygotuj zdrowe, domowe lody - to proste! 
 

 

                    Kto z Was kochani kucharze nie lubi lodów ? No 

właśnie… Moje ulubione to lody śmietankowe. Może spróbujemy 

wspólnie je przygotować. 

 Tak naprawdę w  sklepach rzadko można  kupić lody naprawdę dobrej 

jakości, przygotowane na bazie mleka czy śmietany. Najczęściej są to 

produkty złożone z tłuszczów utwardzonych - mleka w proszku, białego 

cukru  i ogromnej ilości dodatków smakowych i aromatów. Może zatem 

warto samodzielnie przygotować domowe, zdrowe lody? Mamy 

sprawdzone przepisy! 

Co będzie potrzebne do przygotowania domowych lodów? 
    1. Akcesoria. Zanim zaczniemy przygotowywać domowe lody, warto zaopatrzyć 

się w plastikowe pojemniki do lodów na patyku oraz łyżkę do lodów, czyli gałkownicę. 
Dlaczego? Lody przygotowane z użyciem tych dwóch akcesoriów będą wyglądały 
zdecydowanie atrakcyjniej, a ich przygotowanie i podanie będzie zdecydowanie 
prostsze.   



    2. Owoce. Lody kupowane w sklepie zawierają zwykle minimalną ilość owoców, 

najczęściej zastępowane są one sztucznymi aromatami i barwnikami, tak, aby smak 
deseru imitował smak prawdziwych owoców. Do przygotowania domowych lodów 
używamy tylko dobrze dojrzałych owoców, najlepiej takich, które można połączyć 
z jogurtem, śmietaną czy mlekiem. Z owoców, których nie można łączyć z nabiałem 
zawsze można przygotować pyszne sorbety.  

    3. Mleko, śmietana czy jogurt? Najlepiej jest oczywiście używać jogurtu czy 

mleka, ponieważ zawierają mniej tłuszczu. Warto przygotowywać także lody na bazie 
śmietany, mają one niezwykłą konsystencję i smak.  

    4. Orzechy. Do lodów warto także dodawać orzechy, zdecydowanie wzbogacą 

smak i wartość odżywczą. Jako zdrowy dodatek można także stosować nasiona chia, 
pistacje czy pokruszoną ciemną czekoladę.  

    5. Cukier, miód, substancje słodzące. Jeśli unikamy białego cukru, nie musimy 
rezygnować z ulubionych lodów, wystarczy do deseru dodać  odrobinę miodu.  Po za 
tym owoce zastąpią nam słodycz cukru.  

  

No to zaczynamy moi Kochani Kucharze !!!                                              
Otwieramy domową lodziarnię!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Trójkolorowe lody na patyku 

 



Do ich przygotowania potrzebne będą plastikowe pojemniki do lodów na 
patyku oraz drewniane patyczki do lodów. Lody będą składały się z trzech warstw – 
czerwonej, zielonej i białej. Warstwę czerwoną otrzymujemy przez zmiksowanie 
truskawek z jogurtem lub śmietaną. Warstwę zieloną przygotujemy przez 
zblendowanie kiwi z odrobiną  cukru (można zamienić ją na warstwę niebieską 
zrobioną z jagód i jogurtu). Warstwę białą otrzymujemy przez zmiksowanie banana 
z jogurtem, do kremu dodajemy również nasiona chia. Trzy warstwy układamy 
kolejno pojemnikach do lodów, następnie zamykamy i natychmiast wkładamy 
do zamrażalnika. Przygotowanie jest dość pracochłonne, warto poświęcić jednak 
trochę czasu, aby zrobić taki pyszny i niezwykle zdrowy deser.  

 

 A może zielone lody z awokado? 

 
Ta propozycja szczególnie przypadnie do gustu dbającym o zdrową dietę. Awokado 
jest bowiem skarbnicą witamin, minerałów i cennych nienasyconych kwasów 
tłuszczowych. Takie lody będą więc zdrową i pyszną przekąską. 

Do przygotowania dwóch porcji lodów będzie potrzebny miąższ z jednego 

awokado i dwa banany, odrobina soku z cytryny, nieco cukru lub innej 

substancji słodzącej. Owoce należy zmiksować na gładką masę z cukrem 

i sokiem, następnie przełożyć do specjalnego pojemnika  i zmrozić przez                 

1-2 godziny. Lody warto podać z posiekanymi orzechami włoskimi. 

 



 Na koniec lody czekoladowe: 

 
Składniki: 

 1 puszka słodkiego mleka skondensowanego (400g) 

 2 łyżki kakao 

 100g czekolady gorzkiej 

 500g słodkiej śmietany 30- 36% 

 ulubione ciasteczka 

Sposób przygotowania: 

1. 50g czekolady roztop w kąpieli wodnej czyli włóż do miski i ustaw na garnku z wodą. 

Podgrzewaj, aż czekolada się rozpuści. Odstaw do ostygnięcia. Pozostałe 50g 

czekolady posiekaj na małe kawałki. Ostrożnie, bo czekolada jest twarda, uważaj na 

palce! 

2. Słodkie mleko skondensowane przelej do miski, dodaj przesiane kakao i wymieszaj. 

Kolejno dodaj chłodną, ale jeszcze płynną czekoladę. Wymieszaj na jednolitą masę. 

3. Osobno ubij śmietanę na sztywno, najlepiej mikserem w wysokim naczyniu. Uważaj, 

bo mocno chlapie! Wystarczy osłonić naczynie ściereczką. Dodaj do miski z mlekiem 

skondensowanym i delikatnie, przy pomocy łyżki drewnianej wymieszaj. Na końcu 

wmieszaj kawałki czekolady. 

4. Gotową masę przełóż do formy keksowej wyłożonej folią spożywczą (o długości co 

najmniej 25cm lub innego pojemnika przeznaczonego do mrożenia). Masę przykryj            

z góry folią spożywczą i wstaw do zamrażalnika na 5- 6 godzin lub na noc. (Jeśli lody 

przebywają długo w zamrażalniku, dobrze jest je wyciągnąć na 10- 15 min przed 

podaniem, aby nieco zmiękły). Posyp ulubionymi ciasteczkami i gotowe. 



Nasza rada : na bazie tego przepisu przygotujesz także inne smaki. Zamiast 

czekolady… chociaż nie! Nigdy za dużo czekolady. Jak myślicie? Lubicie czekoladę? 

Ja jestem łasuchem, a najlepsza ta w fioletowym opakowaniu… Pycha… No tak, ale 

miałam podać co jeszcze możemy dodać do masy śmietanowej. Wierzę w WAS sami 

wiecie najlepiej co będzie pasowało. Może orzechy, cynamon, owoce ? Wasza 

wyobraźnia Wam podpowie. Smacznego!!! 

Zadanie domowe : do 5.06.2020 napiszcie co podobało WAM się najbardziej w naszej 

zakładce „Masterchef 9”. Jesteśmy bardzo ciekawe czy udało się Wam przygotować jakąś 

potrawę według naszych przepisów. Czekamy na Wasze odpowiedzi lub zdjęcia. Wyślijcie je 

na adres : szkolapodstawowanr9@interia.pl  

Dorota Sobarnia 
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