
 

© Just a SALAD 2018 
 Pobrano z serwisu: justasalad.pl 

d 
 
 
 
 
KOKOSOWY DUET 

  25 min.  3 min.    4 porcje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DODATKOWE UWAGI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SKŁADNIKI NA SPÓD: 
× 1 szklanka daktyli 
× 1 szklanka orzechów włoskich 
× 3 łyżki masła kokosowego Planta Food 

 
SKŁADNIKI NA SAŁATKĘ: 

× 2 banany 
× 2 łyżki masła kokosowego Planta Food 
× 2 łyżki soku z cytryny 
× 1/2 szklanki borówek 
× 1/2 szklanki malin 
× 1/2 szklanki winogron 
× 1 duża brzoskwinia 
× 2 łyżki płatków kokosowych 
× 1 garść floksów 
× listki mięty 

 
SKŁADNIKI NA KOKTAJL: 
/4 porcje/ 

× 3 szklanki mleka kokosowego 
× 3 banany 
× 2 brzoskwinie 
× 4 łyżki masła kokosowego Planta 

Food 
× 4 łyżki soku z cytryny 
× listki mięty do dekoracji 

 

PRZYGOTOWANIE SAŁATKI: 
1. Przygotowujemy słodki spód. Daktyle, orzechy i masło 

kokosowe (w temperaturze pokojowej) wrzucamy do 
rozdrabniacza, całość miksujemy, aż do połączenia składników. 
Dno tortownicy (o średnicy ok. 20 cm) wykładamy papierem do 
pieczenia i wypełniamy przygotowaną masą (masę dokładnie 
wklepujemy i wyrównujemy). Tak przygotowaną formę 
wkładamy do lodówki na minimum 30 minut lub do 
zamrażalnika na 15 minut. 

2. Płatki kokosa prażymy na suchej patelni – czynimy to bardzo 
uważnie, bo płatki kokosa są cieniutkie i bardzo łatwo je 
przypalić. 

3. Banany blendujemy z masłem kokosowym w temperaturze 
pokojowej oraz sokiem z cytryny i wstawiamy do lodówki na 
minimum 30 minut (aż masa stężeje). 

4. Brzoskwinie kroimy na mniejsze kawałki. 
5. Winogrona przekrawamy na pół i pozbawiamy pestek. 
6. Wyjęty z tortownicy spód smarujemy bananowo-koksową masą, 

a na niej układamy naprzemiennie owoce. Całość posypujemy 
płatkami kokosa i dekorujemy floksami oraz listkami mięty. 

 
PRZYGOTOWANIE KOKTAJLU: 

1. Do blendera kielichowego wrzucamy banany, brzoskwinie, sok z 
cytryny, mleko i masło kokosowe w pokojowej temperaturze, a 
następnie miksujemy do połączenia wszystkich składników i 
uzyskania napoju o jednolitej konsystencji. 

2. Gotowy koktajl przelewamy do szklanek/kieliszków, a na koniec 
dekorujemy kawałkiem brzoskwini i listkami mięty. 
 


