
Tipus de plat: Smoothie, berenar o piscolabis

Dificultat:
Temps total d’elaboració: 10 minuts

Funció de la recepta: Alcalinitzant

Recepta per a: 1 persona

Preu per persona: 2,60€

Suc alcalí

1. Tallar a trossos tots els ingredients i posar en una
batedora o liquadora de premsada en fred fins a
aconseguir triturar tots i un líquid homogeni.

2 peras
3 kiwis
fulles de col kale
arrel de gingebre
aigua bona Tots els vegetals verds són de gran aportació beneficiós per a la

nostra salut.
Hauríem consumir diàriament. No obstant això la col kale és de
les crucífera amb mes micronutrients; minerals i vitamines no
falten en aquest vegetal verd. El gingebre és un gran digestiu
que ajudarà a inhibir l'efecte flatulents de la col. La vitamina c
del kiwi no ajudarà a combatre l'efecte del refredat.

 No apte per a intolerants a la fructosa

Proteïnes 4 g.

Hidrats 85 g.

Greixos 1,6 g.

Energia 334 kcal
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