
Lukier 

Wersja 1 (dla wymagających) 

Składniki 

50 g oleju kokosowego* 

50 ml mleka** 

30 g miodu 

 

50 g wiórków kokosowych***, zmielonych na drobno 

 

Wykonanie 

1. Mleko, olej i miód wymieszać na gładką masę w kąpieli wodnej (tłuszcz ma się 

całkowicie rozpuścić). 

2. Dodać wiórki kokosowe i wymieszać dokładnie. 

3. Stosować do polewania ciastek lub według uznania. Masa zastyga w temperaturze 

pokojowej, ale w lodówce jest twardsza. 

 

Wersja 2 (dla ceniących szybkość i prostotę) 

Składniki 

50 g oleju kokosowego* 

20 g miodu (jeśli lukier ma być jasny, należy użyć miodu rzepakowego lub akacjowego) 

 

Wykonanie 

1. Olej i miód wymieszać na gładką masę w kąpieli wodnej (tłuszcz ma się całkowicie 

rozpuścić). 

2. Mieszać 1-2 minuty, aż masa stanie się gładka i jednolita (można mieszać trzepaczką). 

3. Stosować do polewania ciastek lub według uznania. Masa zastyga w temperaturze 

pokojowej, ale w lodówce jest twardsza. Na początku można włożyć polane lukrem 

ciastka do lodówki, a następnie trzymać je poza lodówką. 

 

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; więcej o tłuszczach piszemy w oddzielnym poście 

** krowie mleko warto wybrać uważnie; najlepsze byłoby mleko prosto od krowy, ale jeśli 

nie możecie go dostać, uważajcie na mleko sklepowe; na pewno odpada mleko UHT, które 

jest oczyszczone ze wszystkich składników odżywczych; jednak również mleko w butelce 

(pasteryzowane w niskiej temperaturze i mikrofiltrowane) różni się pod względem smaku i 



wartości; my polecamy mleko Strzałkowskie – naszym zdaniem najbardziej zbliżone do 

prawdziwego mleka 

*** kupując wiórki kokosowe warto zwrócić uwagę na skład produktu; bardzo często dodaje 

się do nich dwutlenek siarki lub inne konserwanty; i nie mówcie, że nie macie pieniędzy na 

produkty bio - czasami produkty najdroższe zawierają szkodliwe dodatki, a te tańsze są w 

porządku - w przypadku bakalii płaci się głównie za markę 

 


