
DOMOWE LODY NA DZIEŃ DZIECKA 

Kochani Uczniowie!  

Z okazji Waszego Święta życzę Wam szczęśliwych chwil,  

pełnych radości i smakołyków.  

Możecie wspólnie z Rodzicami wykonać Wasze ulubione lody: 

Lody bananowe 
Składniki: 

5 dojrzałych bananów z brązowymi plamkami na skórce. 

Sposób wykonania: 

Owoce obrać ze skórki i pokroić w kawałki o grubości ok. 1cm, ułożyć je na 

talerzu tak, by plasterki nie dotykały się i umieścić w zamrażalniku – mocno 

zmrożone można przełożyć do woreczka i przechowywać przez dłuższy czas. 

Gdy mamy ochotę na lody, zamrożone kawałki bananów wystarczy wyjąć  

z zamrażalnika i zmiksować w blenderze na jednolitą, puszystą masę. 
 

   

Domowe lody z mrożonych bananów mogą również stanowić bazę  

dla lodów smakowych, wystarczy dodać ulubione dodatki, 

aby uzyskać różne ich odmiany: 

 lody bananowe + mleko kokosowe i wiórki = lody kokosowe, 

 lody bananowe + kakao = lody czekoladowe, 

 lody bananowe + masło orzechowe = lody orzechowe, 

 lody bananowe + ulubione owoce = lody owocowe 



Lody truskawkowe 
 

baza bananowa (1 banan pokrojony, zamrożony), 

½ kubka mrożonych truskawek, 

¼ łyżeczki ekstraktu waniliowego. 

Plasterki banana, truskawki i ekstrakt waniliowy dokładnie zmiksuj 

przez około 3 minuty. Zamiast truskawek można wykorzystać 

mrożone maliny, jagody, owoce leśne. 
 

Bananowa „pina colada” 
 

baza bananowa (3 banany pokrojone, zamrożone), 

1/3 filiżanki kawałków ananasa, 

1/3 filiżanki mleka kokosowego, 

2 łyżki wiórków kokosowych. 

Zmiksuj przez 3 minuty zmrożone plasterki banana. Dodaj kawałki 

ananasa, mleko kokosowe i wiórki i miksuj dalej aż wszystkie 

składniki połączą się. Podawaj zaraz po wymieszaniu. 
 

Lody cytrynowo – miętowe 
 

baza bananowa (3 banany pokrojone, zamrożone), 

sok z połowy cytryny, 

skórka z połowy cytryny, 

kilka listków świeżej mięty, 

Wszystkie składniki zmiksuj w blenderze przez około 3 minuty.  

Podawaj zaraz po zmiksowaniu. 
 

Tekst źródłowy i zdjęcia:  

https://dziecisawazne.pl/5-przepisow-na-zdrowe-weganskie-lody-z-bananow/ 

Polecenie: 

Spróbujcie wykonać kilka rodzajów lodów dla całej Rodziny. 
Życzę pysznych deserów i czekam na Wasze zdjęcia. 

Bogusława Strzyż 
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