
1. Skaidulinė bomba  

Bananas 
Obuolys 
Saliero stiebas 
Kivi 
Saulėgrąžų daigai 
Kanapių sėklų milteliai 
Vanduo 
Linų sėmenys 
Papuošimui- mėta. 

2. Kokteilis 

2 bananai 

1 stiklinė juodųjų serbentų 

1 stiklinė mėlynių 

1 v. š. medaus 

Uogas su medumi sutriname 

blenderiu, tada pilame 2 v. š. chia 

sėklų, išmaišome ir paliekame 

brinkti 15-30 min. 

Bananus supjaustome griežinėliais. 

Trintas uogas pilame ant supjaustytų 

bananų. Puošiame šilauogėmis. 
 

3. Kokteilis "VIETOJ KAVOS"  

2 obuoliai, 
1 bananas, 
4-5 mirkyti abrikosai, 
0,5 stiklinės juodų serbentų ar kt 
uogų, 
2 kivi, 
Sauja dilgėlių ir garšvų, 
Vandens. 

4. Kokteilis „sluota“ 

5-6 džiovinti abrikosai 

1 obuolys, 

0,5 ananaso skiltelės, 

1 v. š. maltų linų sėmenų, 

1 v. š. maltų chia sėklų, 

1 a. š. ciberžolės. 

 

 

 

5. Kokteilis 
Ananasas 
Obuolys 
Bananas 
Špinatai 
Saulėgrąžų daigai 
Linų sėmenys 
Vanduo 

6. Kokteilis 

Ananasas 
Saulėgrąžų daigai 
Linų sėmenys 
Kviečių, rugių sėlenos 
Sezamo bei saulėgrąžų sėklos 
Šiek tiek vandens. 
Papuošimui: dž. spanguolės, 
saulėgrąžos, ananaso riekelė 

 

7.  Kokteilis "proteinas po 
treniruotės" 
0,5 stiklinės mėlynių, 
0,5 stiklinės šilauogių, 
1 bananas, 
2 v.š kakavos, 
3 datulės, 
2 v.š kanapių baltymų, 
2 v.š lukštentų kanapių branduolių, 
 

8. Kokteilis 
Bananas  
Obuolys 
Naminis migdolu pienas 
Spanguoles,goji uogos 
Saulegrazos 
Moliugu seklos 
Selenos 
Linu sėmenys 
Kanapių seklos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Kokteilis su garšvomis ir 

kiaulpienemis: 

1 bananas 

1 obuolys 

sauja vynuogių 

sauja garšvų ir (arba) kiaulpienių 

lapų 

medus, mirkytos datulės ar 

razinos(pasaldinimui, pagal skonį) 

 

10. Kokteilis „kalcio bomba“ po 

treniruotes 

1 v. š. sezamo sėklų  (mirkytų 6-

8 val.) 

1 v. š. tamsių razinų (mirkytų 1-2 

val.) 

1 bananas 

2-3 datulės 

1/4 a. š. cinamono 

1/4 a. š. kardamono 

1/4 a. š. maltų gvazdikėlių 

1 skiltelė imbiero 

1 v. š. kakavos 

1 a. š. kokoso aliejaus 

Žiupsnelis druskos 

Sezamo sėklas su razinomis 

sudedame į koktelinę, užpilame 0,5 

l vandens ir malame. Nukošiame. Į 

paruoštą sezamų pieną sudedame 

likusius komponentus ir suplakame 

iki vientisos konsistencijos. 

 

11. Kokteilis su dilgelėmis 
Obuolys, 
Imbieras, 
Slyvos, 
Bananas, 
Citrina 0,5vnt, 

Dilgėlės ir žemuogių lapeliai, 
 

12. Kokteilis su vaisiais 
3–4 obuoliai, 
0,5 citrinos arba 2–3 svarainiai, 
2–3 apelsinai arba 2 greipfrutas,  
0,5 burokėlio, 
imbiero šaknies pagal skonį. 

13. Žaliasis kokteiliukas 
1 obuolys, 
1 kriaušė, 
10–15 vnt. vynuogių. Gali būti ir su 
sėklomis, 
50 g špinatų arba saulėgrąžų daigų, 
o dar geriau maistingų lauko 
žalumynų, tokių kaip kiaulpienė, 
garšva, dilgėlė, burokėlių lapai ir kt. 
(tik nepadauginkite). 

Lauko žalumynai turi didelę maistinę 
vertę, tad dedame ne daugiau nei dvi 
rūšis. 

14. Kokteilis 

1 kriaušė, 

1 apelsinas, 

0,5 banano, 

1/4 Laimo, 

Pundelis špinatų ar saulėgrąžų daigų. 

 

 15. Kokteilis 

2 kiviai, 

0,5 obuolio, 

0,5-1 banano, 

1-2 cm imbiero šaknies, 

2 v.š maltų linų sėmenų, 

Pundelis špinatų ar saulėgrąžų daigų. 

 

 

 

 



16. Kokteilis  

2 obuoliai, 

2 morkos, 

0,5 saliero šaknies, 

3cm imbiero šaknies. 

 

17. Kokteilis 

2 pomidorai, 

1 Saliero stiebelis, 

1/4 raudonos paprikos, 

1/4 a.š kajeno. 

Petražolių pundelis. 

18. Klevo žiedų ir pienių 
nektaras 
1 bananas, 
0,5 ananaso griežinėlio, 
 ¼ a.š. ciberžolių miltelių, 
griežinėlis imbiero 
3 klevo ir 5 pienių žiedai. 
Vandens nuo viršaus per porą 
pirštų. 

  
19. Su garšvomis ir klevo žiedais 
obuolys, 
bananas, 
5-10 vynuogių (gali būti ir su 
sėklomis), 
sauja garšvų ir pusė saujos klevo 
žiedų. 

20. Žalias dilgėlių 
1 obuolys, 
1 bananas, 
 1 laimo skiltelė,0,5 ananaso 
skilteles, 
sauja garšvų ir sauja dilgėlių. 

21. Kokteilis su darzovemis  

2 obuoliai, 

2 saliero stiebeliai, 

2 morkos, 

0,5 burokėlio, 

0,5 a.š ciberžolių miltelių. 

 

 

 

22. Vit C imunitetui 

1/2 stiklinės spanguolių 

1/2 stiklinės juodųjų serbentų 

1/2 šviežio burokėlio 

1 v. š. medaus 

1 apelsinas 

 

23. Po treniruotes 
2 bananai, 
1 obuolys, 
1 apelsinas, 
2-3 cm imbiero šaknies, 
2 v.š kanapių baltymų, 
1 v.š kanapių lukštentų, 
2 v.š kakavos, 
1 v.š medaus arba 3-4 datulės, 
Žiupsnelis druskos. 

 

 

 


