
 
 

KRÉMOVÁ ZMRZLINA Z MATCHA ČAJE 
Připravte si doma lahodnou krémovou zmrzlinu z matcha čaje 
 
INGREDIENCE 
 
Mléko 
150 g 
Krém 
75 g  
Cukr 
60 g  
Žloutky 
3 
Matcha čaj 
7 g  
bílá čokoláda 
150 g  
Kokosový olej 
10 g 
Spirulina prášek 
1 lžíce velká lžíce. 
 

Postup přípravy 
1. V malém hrnci zahřejte mléko a čaj matcha, nenechte vařit. 
2. Do jiné mísy dejte žloutky s cukrem a promíchejte. Žloutky zchladíme troškou 

předchozí směsi a rozmixujeme. 
3. Vychladlé žloutky přidáme do hrnce se zbytkem mléka a mícháme do zhoustnutí při 

nízké teplotě. Necháme vychladnout v misce s ledem. 
4. Napůl ušlehejte smetanu a přidejte do směsi. 
5. Naplňte formy na zmrzlinu Classic Creamy a zmrazte na 4–5 hodin. 



 
 

6. Bílou čokoládu rozpusťte v silikonovém hrnečku po dobu 10-20 sekund na plný výkon 
v mikrovlnné troubě. Opakujte, dokud se čokoláda nerozpustí. 

 
7. Do čokolády přidejte kokosový olej a míchejte, dokud nebude rovnoměrná. 
8. V samostatné misce smíchejte 1/3 směsi se spirulinou na ozdobu. 
9. Vyjměte zmrzlinu z formy a namáčejte ji v bílé čokoládě. Nechte odležet, dokud 

čokoláda neztuhne, ideálně na silikonové podložce. 
10. S čokoládou spirulina a lžičkou přidejte několik diagonálních čar na ozdobu. 

 
  



 
 

SMETANOVÝ JOGURT A ZMRZLINA Z MALINOU 
Připravte si doma zmrzlinu z jogurtu a maliny! 
 
INGREDIENCE 
 
Řecký jogurt 
100 g  
Šlehačka 
50 g  
Cukr 
50 g  
Vanilka 
Podle chutí 
Džem z červeného ovoce 
50 g  
Rubínová čokoláda 
150 g  
Kokosový olej 
15 g  
Mrazem sušené ovoce (maliny) 
 

Postup přípravy 
1. V míse ušlehejte smetanu s cukrem a vanilkou. 
2. Stěrkou vmícháme jogurt. 



3. Směsí naplňte do poloviny formy na zmrzlinu Classic Creamy, přidejte marmeládu 
nebo ovocný džem a doplňte formu směsí jogurtu a smetany. 

 
4. Zmrazte na 4–5 hodin. 
5. Rubínovou čokoládu rozpusťte v silikonové nádobě po dobu 10-20 sekund na plný 

výkon v mikrovlnné troubě. Opakujte, dokud se čokoláda nerozpustí. 
6. Do čokolády přidejte kokosový olej a míchejte, dokud nebude rovnoměrná. 
7. Zmrzlinu vyjměte z formy, namočte do čokolády a posypte lyofilizovaným ovocem. 

 
8. Nechte odležet, dokud čokoláda neztuhne, ideálně na silikonové podložce. 

  



 
 

SMETANOVÝ JOGURT A MANGOVÁ ZMRZLINA 
Sladká a lahodná kombinace! 
 
INGREDIENCE 
 
Řecký jogurt 
100 g  
Šlehačka 
50 g 
Cukr 
50 g  
Vanilka 
podle chutí 
Confiture Manga 
50 g  
Bílá čokoláda 
150 g  
Kurkuma 
1 velká lžíce. 
Kokosový olej 
15 g 
 



Postup přípravy 
1. V míse ušlehejte smetanu s cukrem a vanilkou. 
2. Stěrkou vmícháme jogurt. 
3. Směsí naplňte do poloviny formy na zmrzlinu Classic Creamy, přidejte marmeládu 

nebo ovocné coulis a doplňte formu směsí jogurtu a smetany. 
4. Zmrzlinu zmrazte na 4-5 hodin. 

 
 

5. Bílou čokoládu rozpusťte v silikonové nádobě po dobu 10-20 sekund na plný výkon v 
mikrovlnné troubě. Opakujte, dokud se čokoláda nerozpustí. 

6. Přidejte kurkumu a kokosový olej do čokolády a míchejte, dokud nebude 
rovnoměrná. 

7. Vyjměte zmrzlinu z formy a namáčejte ji v čokoládě. Odpočívejte, dokud čokoláda 
neztuhne, ideálně na silikonové podložce. 

8. Přidejte několik čar na ozdobu pomocí bílé čokolády 

 
  



 
KLASICKÁ KRÉMOVÁ ZMRZLINA 
Připravte si domácí verzi této klasické zmrzliny! 
 
INGREDIENCE 
 
Smetana 
150 g 
Agávový sirup 
75 g 
Vanilka 
Podle chutí 
Černá čokoláda 
150 g 
Kokosový olej 
15 g  
 

Postup přípravy 
1. Napůl ušlehejte smetanu. 
2. Do smetany přidejte agávový sirup a vanilku a promíchejte. 
3. Nalijte směs do forem na zmrzlinu Classic Creamy a nechte 4–5 hodin mrazit. 
4. Čokoládu rozpusťte v silikonové nádobě po dobu 10-20 sekund na plný výkon v 

mikrovlnné troubě. Opakujte, dokud se čokoláda nerozpustí. 
5. Do čokolády přidejte kokosový olej a míchejte, dokud nebude rovnoměrná. 
6. Vyjměte zmrzlinu z formy a namáčejte ji v čokoládě. 
7. Počkejte, dokud čokoláda neztuhne, ideálně na silikonové podložce. 


