
Zmrzliny, nanuky, 
limonády a ice  

bowls

https://goo.gl/Xmk21G


PREČO SOM SA ROZHODLA 
VYTVORIT TENTO EBOOK 

? 

LEBO SOM MILOVNÍCKA DOBRÉHO JEDLA A CEZ LETNÉ HORÚCE LETÁ SI RADA VYCHUTNÁM DOBRÉ 

OSVIEŽUJÚCE LIMONÁDY, ZMRZLINY A RAŇAJKOVÉ KAŠE, KTORÉ SÚ PLNÉ OVOCIA, TIETO JEDLÁ 

ZOŽENIETE UŽ AJ V BEŽNÝCH PODNIKOCH ALE STOJA VÄČŠINOU NEHORNÉ PENIAZE A OKREM INÉHO 

SÚ VŽDY PLNÉ CUKRU A TO ÚPLNE ZBYTOČNE.

TENTO EBOOK SOM VÁM PRIPRAVOVALA S LÁSKOU A VERÍM ŽE LIMONÁDY, SORBETY, NANUKY, 

ZMRZLINY A ICE BOWL VÁM BUDÚ CHUTIŤ TAK AKO MNE. 



✓ Starfruit limonáda

✓ Jahodovo melónová limonáda 

✓ Limetkovo pomarančová limonáda

✓ Marhuľovo čučoriedková limonáda

✓ Citrónovo uhorková limonáda

✓ Kivi limonáda s Chia 

6  OSVIEŽUJÚCICH  LIMONÁD 



6 NEZDRAVÝCH
ZMRZLÍN 

✓ Bounty zmrzlina

✓ Margot zmrzlina

✓ Banánková zmrzlina

✓ Oreo zmrzlina

✓ Sendvičová zmrzlina

✓ Čokoládovo arašidová zmrzlina 



6 RÝCHLYCH NANUKOV 

✓ Chia s kivi

✓ Trojposchodový nanuk

✓ Lesná zmes a kivi

✓ Banán a jahody

✓ Banán a arašidové maslo

✓ Chia s jahodovým cheesecake



6 JEDNODUCHÝCH 
OVOCNÝCH 

ZMRZLIN

✓ Malinovo citrónový sorbet

✓ Lesná zmes s jahodami

✓ Čučoriedkový sorbet 

✓ Summer zmrzlina plná exotiky

✓ Spirulina s kokosom

✓ Broskyňový sorbet 



6 RANAJKOVÝCH
ICE BOWL 

✓ Pomarančovo čokoládová

✓ Malinovo banánová

✓ Kokosovo marhuľová

✓ Konopno marhuľová

✓ Ananásovo jahodová

✓ Kokosovo čokoládová





STARFRUIT LIMONÁDA
NA STARFRUIT LIMONÁDU POTREBUJEME : 

✓ 1 kus karamboli

✓ ½ pomaranča 

✓ ¼ melón Piel de Sapo

✓ 1 KL kokosový sirup iswari 

Do dvojlitrového džbánu si nakrájame celu karambolu na tenké plátky, 

pridáme vyšťavenú šťavu s pomaranča a zalejeme studenou vodou, dáme do 

chladničky aspoň na 30 minút a potom pridáme melón nakrájaný na väčšie 

kocky a lyžičku kokosového sirupu.

https://www.iswari.cz/eshop/p/kokosovy-sirup-tmavy-bio-8-101


JAHODOVO MELÓNOVÁ 
LIMONÁDA 

Na jahodovo melónovú limonádu potrebujeme :

✓ 250g červeného odkôstkovaného melónu

✓ 12ks jahôd zbavených lístkov

✓ ½ citróna 

✓ 15ks listov maty 

✓ Jahodové flovdrops 

Do dvojlitrového džbánu si nakrájame plátky citrónu pridáme melón nakrájaný na 

stredne veľké kocky, cele jahody a natrhanú mätu, zalejeme vlažnou vodou a 

pridáme päť kvapiek flovdrops a dáme chladiť aspoň na 60minut . Môžeme 

podávať s ladom.  

https://goo.gl/ZpUAG2


LIMETKOVO POMARANČOVÁ 
LIMONÁDA 

NA LIMETKOVO POMARANČOVÚ LIMONÁDU POTREBUJEME : 

✓ 1 pomaranč

✓ 2 limetky

✓ 1 lyžičku agáve

Do litrového džbánu si vyšťavíme ½ pomaranča, druhu polku si 

nakrájame na kolieska, pridáme šťavu z dvoch limetiek a zalejeme 

vlažnou vodou. Necháme chvíľku odstáť a pridáme lyžičku agáve. 

Odložíme džbán do chladničky aspoň na 60 minút aby sa chute 

dobre prepojili.

https://www.iswari.cz/eshop/p/kokosovy-sirup-tmavy-bio-8-101


KIVI LIMONÁDA S CHIA
Na kivi limonádu s Chia potrebujeme :

✓ 3ks kivi

✓ 1 citrón 

✓ 4 lyžičky Chia semienok

✓ 1 lyžička kokosový cukor

Do dvojlitrového džbánu si dáme kivi nakrájane na kolieska, pridáme 

citrónovú šťavu z celého citróna a pridáme 4 lyžičky Chia semienok a 

lyžičku kokosového cukru, dáme chladiť aspoň na dve hodiny. Chia 

semienka podporujú dobrú náladu, koncentráciu a pamäť a

dodáva telu energiu a mnoho ďalšieho. 

https://www.iswari.cz/


https://www.iswari.cz/


CITRÓNOVO UHORKOVÁ 
LIMONÁDA

• NA CITRÓNOVO UHORKOVÚ LIMONÁDU POTREBUJEME : 

✓ 2 citróny

✓ 1 veľkú uhorku

✓ 30g čerstvého zázvoru

✓ Lyžičku kokosového cukru

Do dvojlitrového džbánu si dáme citrón nakrájaný na kolieska, 

pridáme uhorku na kolieska a postrúhaný zázvor ( ak nemáš čerstvý 

daj sušený ) a pridáme lyžičku kokosového cukru. Džbán odložíme cez 

noc do chladničky a ráno pijeme našu limonádu.

https://www.iswari.cz/




ČO POTREBUJEME ?

✓ 3 PL strúhaného kokosu

✓1 dcl. Kokosové mlieko

✓200g tvarohu

✓Flovdrops vanilka

✓Kokosovú esenciu

Do mixéra si dáme tvaroh, kokosové mlieko a pridáme kokosovú 
esenciu a vanilkové flovdrops a zapneme mixér, šľaháme asi tak cca 2-3 

minútky nech sa to dobre všetko prepojí, pridáme strúhaný kokos a 
našu zmes si dáme do nádoby a dáme mraziť. Zmrzlinovú zmes každú 

hodinu premiešame ( rýchlejšie sa cela zmrazí ) a môžeme podávať. Ja 
som ju ešte ozdobila drvenými kakaovými bobmi od my protein.

https://goo.gl/Xmk21G
https://goo.gl/Xmk21G


ČO POTREBUJEME ? 

✓ 100g tvaroh

✓ 50 grécky jogurt

✓ 1 PL strúhaný kokos

✓ 20g hrozienka ( namočene aspoň 

na 2 hodiny  vo vode )

✓ Punčová a kokosová aróma

✓ Flovdrops vanilka

Do nádoby si dáme jogurt a pridáme tvaroh a kokos, dobre to 
vyšľaháme ručným metličkovým mixérom aby to bolo 

našľahane až na penu, pridáme hrozienka, arómu a vanilkové 
flovdrops. Dáme mraziť na 2-3 hodiny a každú hodinu môžeme 
kontrolovať a premiešať, rýchlejšie nám zmrzlina stuhne. ☺

https://goo.gl/Xmk21G
https://goo.gl/Xmk21G


https://goo.gl/Xmk21G
https://goo.gl/Xmk21G
https://goo.gl/Xmk21G
https://goo.gl/Xmk21G


https://goo.gl/Xmk21G
https://goo.gl/Xmk21G
https://goo.gl/Xmk21G


ČO POTREBUJEME ? 

✓ 8ks marína keksíky

✓ 200g banány

✓ 50g arašidového masla

✓ Flovdrops arašidy a čokoláda

✓ 50g grécky jogurt 

✓ Štipka škorice 

Začneme tým že si banán nakrájame na kolieska a dáme ich mraziť aspoň 
na 2 hodiny, potom ich vyberieme a dáme do mixéra pridáme arašidové 

maslo a grécky jogurt a začneme mixovať, keď sa nám urobila zmrzlina tak 
pridáme trošku škorice a flovdrops a opäť dobre premiešame. Pripravíme 
si keksíky ktoré budeme natierať hrubou vrstvou zmrzliny a následne ich 

prikryjeme druhým keksíkom ale netlačíme lebo by nám všetko vyšlo 
bokmi, keksíky dáme do mrazáku aspoň na 90 minút a môžeme papať. Tieto 

sendviče patria medzi moje najobľúbenejšie zmrzliny. Chutia ti ? 

https://goo.gl/Xmk21G
https://goo.gl/Xmk21G
https://goo.gl/Xmk21G
https://goo.gl/Xmk21G


✓ 1ks avokádo

✓ 2ks banán

✓ 50g arašidové maslo

✓ 2 PL kakao

✓ Čokoládovo orieškové flovdrops

Do mixéra si dáme avokádo nakrájane na malé kúsky, banán 
nakrájaný na kolieska a arašidové maslo, spustíme mixér a 

mixujeme, pridáme flovdrops a opäť mixujeme. Na záver 
pridáme kakao a opäť mixujeme aspoň 2 minútky aby sa to 

všetko dobre prepojilo. Pripravíme si väčšiu nádobu do ktorej si 
dáme papier na pečenie a vylejeme tam našu zmes a dáme 

mraziť na 3-5 hodín, následne vyberieme a rozkrájame na kusy. 
Ozdobíme maslom banánom a kakaom.

Čo potrebujeme ? 

https://goo.gl/Xmk21G
https://www.iswari.cz/
https://goo.gl/Xmk21G
https://goo.gl/Xmk21G
https://goo.gl/Xmk21G
https://www.iswari.cz/


✓ Kivi s Chia 

✓ Trojposchodový 

nanuk

✓ Lesná zmes a kivi

✓ Banán a jahody

✓ Banán a arašidové 

maslo

✓ Chia s jahodovým 

cheesecake



KIVI A CHIA 

Čo potrebujeme ? 

✓ 150g grécky jogurt 

✓ 3 lyžičky Chia semienok

✓ Vanilkové flovdrops

✓ 1 ks kivi 

✓ silikónové nanukovače 

V miske si pripravím jogurt do ktorého primiešame Chia a flovdrops a necháme chvíľku odstáť cca 

1O minút. Nakrájame si kivi na kolieska a vložíme ich do nádobiek na nanuk na stenu, s každej 

strany jedno koliesko a zalejeme jogurtom a dáme mraziť ma 5 hodín. Najlepšie je si pripravovať 

nanuky večer  nechať ich mraziť cez noc. 

https://www.iswari.cz/
https://goo.gl/Xmk21G
https://www.iswari.cz/


TROJPOSCHODOVÝ 
NANUK 

Čo potrebujeme ?

✓ 2 banány

✓ 200g mrazenú lesnú zmes

✓ 4 lyžičky arašidové masla

✓ 100g grécky jogurt

Prečo trojposchodový keď sú štyri poschodia ? Prízemie sa neráta .. Hihi.

Okej poďme na postup, rozmixujeme si banán a dáma si ho zvlášť do nádoby, potom si 

rozmixujeme lesnú zmes a tu si dáme tiež zvlášť to nádoby, pripravíme si nádoby ma nanuky, keď 

nemáte nanukové nádoby tak ja som predtým používala umelohmotne poháriky ☺ a začneme 

vrstviť, najprv si dáme banán potom  arašidové maslo, potom mixovanú lesnú zmes a nakoniec 

jogurt, nádobu uzavrieme a dáme mraziť na 3-5 hodín. 

https://goo.gl/Xmk21G
https://goo.gl/Xmk21G


LESNÁ ZMES A KIVI 
ČO POTREBUJEME ? 

✓ 250g mrazenú lesnú zmes

✓ 2ks kivi

Jednoduchší recept neexistuje, rozmixujeme lesnú 

zmes, nakrájame plátky kivi a do nádobky na 

nanuky na vnútornú stranu dáme kivi a zalejeme 

rozmixovanou lesnou zmesou, ak ľúbite  sladšie 

nanuky odporúčam pridať 2-3 kvapky flovdrops. A 

dáme mraziť na 3-4 hodiny.



BANÁN A JAHODY 
ČO POTREBUJEME ? 

✓ 200g banány

✓ 100g jahody

✓ Jahodové flovdrops

Jednoduchosti je krása, či ako sa to hovorí. Rozmixujeme banánik, 

potom rozmixujeme jahôdky a vrstvíme. Do jahodovej zmesi 

pridáme 2-3 kvapky flovdrops aby sme nanuk mali sladší. Dáme 

mraziť na 3-4 hodiny.

https://goo.gl/Xmk21G


BANÁN A ARAŠIDOVÉ MASLO

ČO POTREBUJEME ? 

✓ 100g arašidové maslo

✓ 300g banánu

✓ Banánové flovdrops

✓ 2 PL gréckeho jogurtu

Banán si nakrájame na kolieska a dáme mraziť na 2-3 

hodinky, vyberiem hodíme do mixéra, pridáme arašidové 

maslo a banánové flovdrops a dve lyžice gréckeho 

jogurtu, zmixujeme a nalievame do nádobiek na nanuky. 

Dáme mraziť na 2 hodinky.

https://goo.gl/Xmk21G
https://goo.gl/Xmk21G
https://goo.gl/Xmk21G
https://goo.gl/Xmk21G


Chia a jahodový 
cheesecake 

ČO POTREBUJME ? 

Do nádoby si dáme jogurt a primiešame Chia semienka, necháme chvíľku odstáť  cca 10 minutiek ). 

Rozmixujeme si jahody a pridáme proteínový prášok v príchuti jahodový cheesecake alebo čisto 

jahodový. Prvú zmes nalejeme do formičky na nanuk do polovičky a dáme na chvíľočku mraziť cca 60 

min, prilejeme druhu časť, uzavrieme a dáme mraziť na 3 hodiny. 

✓ 2 lyžičky Chia semienok

✓ 100g jahody

✓ 150g grécky jogurt

✓ Protein ( jahodový cheesecake )

https://www.iswari.cz/
https://goo.gl/Xmk21G


JEDNODUCHÉ 

OVOCNÉ ZMZLINY 
✓ Malinovo citrónový sorbet

✓ Lesná zmes s jahodami

✓ Čučoriedkový sorbet

✓ Summer zmrzlina plná exotiky

✓ Spirulina s kokosom

✓ Broskyňový sorbet  



MALINOVO CITRÓNOVÝ 
SORBET 

NA MALINOVO CITRÓNOVÝ SORBET POTREBUJEME :

✓ 200g mrazené maliny

✓ Šťavu z polky citróna 

✓ Lístky mäty na ozdobenie, plátok citróna a tri 

mrazené maliny 

✓ Malinové flovdrops 

Pripravíme si mixér do ktorého si vložme mrazené maliny a pridáme šťavu s citróna a 

začneme mixovať, maliny sa mixujú trošku komplikovanejšie lebo ostávajú akoby v 

celku, treba ich nechať trošku rozmraziť ale naozaj len 2-3 minútky. Keď nám vznikne 

sorbet tak si ho dáme do malej nádoby, ja používam od myprotein nádobky na orechy. 

Natlačíme zmes do nádoby preklopíme na tanier a ozdobíme ľubovoľným ovocím ja 

som použila mätu, citrón a maliny. 

https://goo.gl/Xmk21G
https://goo.gl/Xmk21G


LESNÁ ZMES S JAHODAMI 

Na túto osviežujú zmrzlinu potrebujeme : 

✓ 1 hrnček mrazenej lesnej zmesi

✓ 7 malých jahôd ktoré si nakrájame na malé kocky

✓ 2 PL jemného tvarohu

✓ Jahodové flovdrops 

Pripravíme si mixér do ktorého si dáme mrazenú lesnú zmes a začneme 

mixovať, keď sa nám zmes pekne rozmixovala pridáme tvaroh a flovdrops 

a opäť mixujeme. Pripravíme si jahody ktoré si nakrájame na malé kúsky 

a do hotovej zmrzliny ich primiešame. Zmrzlinu dáme do mrazáku aspoň 

na 30-45 minút.  Vyberieme a môžeme papať 

https://goo.gl/Xmk21G
https://goo.gl/Xmk21G


ČUČORIEDKOVÝ SORBET

✓ 150g mrazené čučoriedky

✓ 5 lístkov maty

✓ ½ limetky 

Čo potrebujeme ? 

Do mixéra si dáme mrazené čučoriedky pridáme šťavu z limetky a 3 

lístky mäty. Poriadne to vymixujeme a dáme do nádoby a šupneme 

nachvíľku do mrazáku aspoň na 30 minút. Vyberieme ozdobíme 

mätou a môžeme podávať 



SUMMER MRZLINA PLNÁ EXOTIKY

ČO POTREBUJEME ? 

✓ 150g čučoriedok

✓ 1 banán

✓ 1 lyžičku kokosu

✓ 50g gréckeho jogurtu

✓ 3 lyžičky summer masla od lucky alvina

✓ ½ pomaranča

✓ Drvene kakaové boby

Do mixéra si dáme čučoriedky, banán nakrájaný na kolieska, lyžičku kokosu a grécky 

jogurt, spustime mixér a mixujeme cca 2 minútky, následne pridáme šťavu z pomaranča 

a 3 lyžička masla a opäť mixujeme. Na záver lyžičkou primiešame drvene kakaové boby, 

ak lubite sladšie zmrzliny odporúčam pridať flovdrops príchuť biela čokoláda. 

http://www.luckyalvin.cz/
https://goo.gl/Xmk21G


SPIRULINA S KOKOSOM 
ČO POTREBUJEME ?

✓ 200g tvarohu

✓ 1 kopcovitú lyžicu spiruliny

✓ 1 lyžicu kokosu

✓ 1 veľký banán

✓ 2 lyžice masla od lucky alvina – príchuť pinacolada

✓ Kokosovú esencie

✓ Flovdrops biela čokoláda 

do misky si dáme tvaroh primiešame spirulinu, treba to dôkladne premiešať aby sa Spirulina 

pekne vstrebala do tvarohu, medzi tým si dáme do mixéra banánik, kokos  a kokosovú esenciu a 

poriadne mixujeme, banánovú zmes primiešame k tvarohu a poriadne premiešame, na záver 

pridáme flovdrops a 2 lyžice pinakoládoveho masla. Áno viem tato zmrzlina je dosť netradičná 

ale určite si ju zamilujete. 

https://www.iswari.cz/
http://www.luckyalvin.cz/
https://goo.gl/Xmk21G


BROSKYNOVY SORBET 
NA BROSKYŇOVÝ SORBET POTREBUJEME : 

✓ 300g mrazených broskýň

✓ ½ limetky

✓ kokosový sirup

Do mixéra si dáme mrazené broskyne ktoré sme si predtým myli, 

nakrájali na malé kocky a dali mraziť, pridáme limetkovú šťavu a 

kokosoví sirup podľa chuti a mixér spustime a mixujeme až na 

zmrzlinu. Našu zmrzlinu dáme do podlhovastej nádoby a dáme ešte 

aspoň na 30-60 minút mraziť. 

https://www.iswari.cz/




✓ 250g pomaranč

✓ 50g ovsené vločky

✓ 1 kopcovitá lyžica kakaového prášku

✓ 7 kvapiek čokoládového flovdrops

✓ 3 PL gréckeho jogurtu

✓ Pomarančová esencia 

Na začiatok si zalejeme vločky vriacou vodou a necháme ich odstáť asi 15 minút, 

následne primiešame kakao, flovdrops a pomarančovú esenciu. Necháme opäť 

odstáť a potom primiešame pomaranč nakrájaný na malé kúsočky a grécky jogurt. 

Poriadne to všetko premiešame a dáme do mrazáku na 30-45 minút. Čokoládou 

kašu vyberieme a ozdobíme podľa chuti a fantázie, ja som použila pomaranč a  

physalis. Dobrú chuť. 

https://www.iswari.cz/
https://goo.gl/Xmk21G


✓ 150g mrazene maliny

✓ 90g banán

✓ 1 lyžička strúhaného kokosu

✓ 50g ranajková kaša od iswari

✓ Malinové flovdrops

Mrazené maliny si hodíme do mixéra, pridáme banán nakrájaný na kolieska a 

flovdrops, poriadne mixujeme. Následne pridáme lyžičku kokosu a jemne 

primiešame raňajkovú zmes. Kto ju nemá tak si odporúčam primiešať jemné 

vločky, ale raňajková kaša ma v sebe čaro ☺ takže určite odporúčam vyskúšať. 

Ja som si moju kašu ozdobila mrazenými malinami, mini banánu, štipkou kokosu 

a spiruliny a poprášila ešte na efekt raňajkovou zmesou. Milujem krásne  a 

farebne jedlo.

https://www.iswari.cz/
https://goo.gl/Xmk21G


✓ 50g koksové mlieko

✓ 2 lyžice kokosu

✓ 100g marhúľ

✓ Kokosová esencia

✓ Vanilkové flovdrops

✓ 30g ovsené vločky

✓ 10g ryžového proteínu

✓ 50g grécky jogurt.

458
kcal

Zmiešame si dokopy kokosové mlieko a grécky jogurt a flovdrops, pridáme 

kokos, proteín a opäť dobre premiešame. V mixéri si rozmixujeme kokosu 

esencie s marhuľkami na úplne pyré a vmiešame to do prvej zmesi. Na záver 

primiešame vločky a dáme do mrazáku na 30 minutiek chladiť. Ja som si kašu 

ozdobila čučoriedkami, banánikom, tekvicovými semienkami a arašidovým 

maslom. 

https://goo.gl/Xmk21G
https://www.iswari.cz/


✓ 30g konopný protein

✓ 150g jemný tvaroh

✓ 150g mrazené marhuľky

✓ 10g Chia semienka

✓ 1 lyžička kokosový sirup

✓ 1 lyžička drvene kakaové boby

✓ 5 kvapiek toffee flovdrops

Pripravíme si mixér do ktorého si dáme mrazene marhuľky ktoré sme si predtým 

umyli a nakrájali na malé kocky, pridáme tvaroh a Chia semienka. Poriadne to 

mixujeme, ak by to robilo problémy že marhuľky sa nechcú hneď rozmixovať 

nakoľko budú mrazené pridajte trosku rastlinného mlieka. Následne pridáme 

kokosový sirup a flovdrops. A jemne vmiešame kakaové boby, našu zmes dáme 

chladiť do mrazáku na cca 30-60 minút a môžeme papať. Ja som ozdobila 

čerstvými machuľkami, physalisom a semienkami. 

https://www.iswari.cz/
https://www.iswari.cz/
https://www.iswari.cz/
https://goo.gl/Xmk21G
https://goo.gl/Xmk21G


✓ 200g grécky jogurt

✓ 150g ananás

✓ 100g jahody

✓ 5 kvapiek flovdrops

✓ 25g arašidové maslo

✓ 35g kakaové boby 

Ananás si očistíme a nakrájame na malé kocky ktoré hodíme do mixéra a 

rozmixujeme na pyré, pridáme grécky jogurt a flovdrops a opäť mixujeme, 

zmes dáme do mrazáku na 60 minutiek, vytiahneme a ozdobíme roztopím 

arašidovým maslom a kakaovými bobami. 

https://goo.gl/Xmk21G
http://www.luckyalvin.cz/
https://www.iswari.cz/


✓ 40g ovsené vločky

✓ 30g kakaový prášok

✓ 50g koksové mlieko

✓ Kokosová esencia

✓ 7 kvapiek čokoládové flovdrops

✓ 2 lyžičky kokos

✓ 1 lyžička pinakoldové maslo

Kokosové mlieko a kakaový prášok hodíme do mixéra a zmixujeme, pridáme 

vločky, esenciu a flovdrops a opäť mixujeme. Našu kašu dáme do mrazáku na 

90 minutiek vyberiem ozdobíme kokosom a pinakoládovým masielkom. Ja 

som pridala ešte jahody a kakaové boby . 

https://www.iswari.cz/
https://goo.gl/Xmk21G
http://www.luckyalvin.cz/


VERÍM ŽE SA TI EBOOK PÁČIL 

AK BUDEŠ ROBIŤ ZMRZLINY, NANUNKY, LIMONÁDY ALEBO ICE BOWL 

NEZABUDNI MA OZNAČIŤ A PRIDAŤ HAŠTAG 

#F IT ICEB



SPONZORI KTORÝ PODPORILI 
TENTO EBOOK


