
Ptasie mleczko 

Składniki  

Pudełko o wymiarach 18cm x 18cm 

 

15 g oleju kokosowego* 

½ łyżki miodu** 

1 szklanka mleka kokosowego*** 

 

3 łyżki nasion chia 

3 łyżki zmiksowanych na drobno wiórków kokosowych**** 

 

Polewa (słodka wersja): 

 

80g rodzynek*** namoczonych w zimnej wodzie**** (ok. godziny) 

 

80g oleju kokosowego* 

160ml mleka (zwykłego lub kokosowego) 

 

 70g kakao** 

 

Wykonanie 

 

1. Rozpuścić olej kokosowy z mlekiem i miodem w kąpieli wodnej*****. 

2. Dodać chia i wiórki kokosowe. 

3. Odstawić na 30 minut (lub taki czas, żeby masa stała się bardziej stała niż płynna; 

można wstawić do lodówki, żeby było szybciej). 

4. W międzyczasie przygotować polewę z przepisu na Idealną polewę czekoladową. 

5. Wylać połowę polewy do pojemnika (najfajniej wygląda w szklanym). Wstawić do 

lodówki do stężenia. 

6. Wyłożyć na to masę z chia. Polać drugą częścią polewy. Trzymać w lodówce co 

najmniej 12 godzin, a następnie zjadać z apetytem :). 

 

Wskazówki 

 

* najlepiej kupić olej nierafinowany, nieoczyszczony; wiem, że smakuje kokosem i jest 

droższy, ale oczyszczony, rafinowany olej nie zawiera niczego, co organizm mógłby użyć do 

budowania swojej wewnętrznej siły 

 

** warto zaopatrzyć się w miód dobrej jakości; niestety, ten dostępny w sklepach jest 

słodzony i nie sądzę, żeby czymkolwiek różnił się od cukru pod względem wartości 

odżywczych - zresztą, widać po jego właściwościach, że bardzo się różni od prawdziwego 

miodu, bo nigdy nie ulega krystalizacji; najlepiej kupować miód od znajomego pszczelarza 



(lub znajomego znajomego), ponieważ wtedy mamy pewność co do sposobu jego 

wytwarzania; dobrze by było, żeby był on wytwarzany na obszarach jak najmniej 

uprzemysłowionych, ponieważ tam rośliny zawierają najmniej szkodliwych substancji 

pochodzących z produkcji przemysłowej; chciałbym tu zauważyć, że taki prawdziwy miód 

wcale nie musi być droższy od sklepowego 

 

*** niestety, mleko kokosowe kupowane w sklepach nie ma absolutnie nic wspólnego ze 

zdrowiem ze względu na liczne dodatki o trudnym do przewidzenia wpływie na ludzki 

organizm, a także to, że są sprzedawane w opakowaniach wydzielających szkodliwe 

substancje (może te najdroższe produkty są lepsze jakościowo, ale wątpię, żeby były 

nieszkodliwe); jeśli chcecie mieć naprawdę zdrowe (i smaczne) mleko kokosowe, można 

bardzo łatwo zrobić je samodzielnie (jeśli potrzebujecie przepisu, dajcie znać - zamieścimy 

ten, z którego korzystamy) 

 

**** kupując wiórki kokosowe, zwróćcie uwagę na skład zamieszczony na opakowaniu; 

dobre wiórki powinny mieć w składzie... (uśmiejecie się) tylko wiórki kokosowe 

 

***** rozpuszczanie w kąpieli wodnej jest naprawdę proste i pomaga zapobiec powstaniu w 

masie niechcianych grudek; na garnku z gotującą się wodą (wystarczy, że woda będzie 

bulgotać, produkując dużo pary; nie trzeba tego robić na maksymalnym ogniu) ustawiamy 

miskę i wrzucamy do niej składniki, które chcemy podgrzać/rozpuścić; kiedy tylko wszystko 

się rozpuści, zestawiamy miskę, uważając, żeby nie poparzyć się parą, która buchnie z 

garnka; w tym wypadku należy zachować szczególną ostrożność przy podgrzewaniu - jeśli 

masa stanie się zbyt gorąca, miód rozłoży się do postaci cukru i straci właściwości odżywcze 

(a tego byśmy nie chcieli) 


