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HOGYAN KÉSZÍTSÜNK
OTTHON JÉGKRÉMET?
Nyári nagy melegben az egyik legjobb hűsítő egy finom
jégkrém! Ebben a minikönyvben megmutatom a
cukor- és tejmentes jégkrém készítés ALAPJAIT. Mik
azok a HOZZÁVALÓK, amire szükséged lesz, hogy
elkészíthesd a TE kedvenc ízeidet.  

A biztonság kedvéért megmutatom az én  
3 kedvencemet is, ha nem lenne kedved a
kísérletezéshez, akkor is ki tudd próbálni! 
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A BANÁN adja mindegyik jégkrémem alapját. Ez az
alapvető édesítő és ezen kívül a krémességet is
biztosítja. 
Még legalább egy féle nyári GYÜMÖLCSÖT, málnát,
áfonyát, barackot, meggyet, cseresznyét adunk majd a
jégkrémekhez, mert így lesz finom frissítő és
gyümölcsös ízük. 

BANÁN és a KEDVENC NYÁRI GYÜMÖLCSÖD 

Finom ételt csak kiváló minőségű hozzávalókból lehet
készíteni. Ezért nem mindegy, hogy milyen víz kerül a
jégkrémekbe. Én szűrt, magnéziumban gazdag vizet
használok, hogy az ízek még jobban
kiteljesedhessenek. 

Kell valami, finomság még a jégkrémekbe, ami
vidámságot és jó kedvet csempész beléjük. Legyen ez
egy különleges fűszer, például VANÍLIA. Vagy valami
érdekes más, nem megszokott állagú finomság,
ZABKEKSZ vagy CSOKOLÁDÉ darabkák. Ettől még
izgalmasabb lesz a végeredmény, és felnőtt gyerek
egyaránt kedvelni fogja! 

FŰSZEREK és/vagy a KEDVENC FINOMSÁGOD 

BWT magnéziumban gazdag SZŰRT VÍZ 

1. GYÜMÖLCS 

2. VÍZ 

3. VALAMI FINOMSÁG 

http://bit.ly/szurt-magneziumban-gazdag-viz


CSOKOLÁDÉS-
AVOKÁDÓS  
JÉGKRÉM
Elkészítési idő: 5 perc + min 1,5 óra mélyhűtés

ELKÉSZÍTÉS 

1. A banánt és az avokádót hámozzuk meg, és
szeletekre vágva tegyük a turmixgépbe. Adjuk
hozzá a kakaót, a szűrt vizet is, és keverjük össze
jó alaposan.   

2. Vágjuk fel kisebb darabokra a csokoládét. 

3. Öntsük egy kevés keveréket a jégkrém
formákba, majd szórjunk bele a csokoládéból,
aztán megint egy kis keverék, megint egy kis csoki
és a végén osszuk szét a maradék keveréket. 

4. Legalább 1,5 órára tegyük a mélyhűtőbe. 

Tipp: Sűrűnek, de önthetőnek kell lennie a
keveréknek. Ha nem akarna folyni, akkor adjunk
még hozzá 1-2 kanál vizet.  
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Hozzávalók (6 db 40 ml-es jégkrémhez): 
- 1 érett avokádó 
- 1 érett banán 
- 2 evőkanál cukrozatlan kakaó 
- 5 dkg étcsokoládé 
- 7-8 evőkanál BWT magnéziumban gazdag szűrt víz

Szükséges eszközök: 
- turmix 
- kés 
- vágódeszka 
- jégkrém készítő formák 



MÁLNÁS-
SÁRGABARACKOS 
JÉGKRÉM
Elkészítési idő: 5 perc + min 1,5 óra mélyhűtés

ELKÉSZÍTÉS 

1. Mossuk meg a málnát és a sárgabarackot. A
málnát tegyük turmixgépbe. A barackot és a
banánt szeletlejük fel, és mehetnek ők is a
turmixba.  

2. Adjuk hozzá a vaníliát és a szűrt vizet is, és
keverjük össze jó alaposan. Sűrűnek, de
önthetőnek kell lennie. Ha nem akarna folyni,
akkor adjunk még hozzá 1-2 kanál vizet. 

3. Öntsük a keveréket a jégkrém formákba, és
legalább 1,5 órára tegyük a mélyhűtőbe. 

Tipp: Mielőtt beletesszük a pálcákat, ütögessük a
formákat az asztalhoz, hogy a felesleges levegő
buborékok. 
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Hozzávalók (6 db 40 ml-es jégkrémhez): 
- 10 dkg málna 
- 2 nagyobb sárgabarack 
- 1 banán 
- 1/2 kávéskanál vanília őrlemény 
- 5-6 evőkanál BWT magnéziumban gazdag szűrt víz

Szükséges eszközök: 
- turmix 
- kés 
- jégkrém készítő formák 
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ÁFONYÁS-KEKSZES
JÉGKRÉM
Elkészítési idő: 5 perc + min 1,5 óra mélyhűtés

ELKÉSZÍTÉS 

1. Mossuk meg az áfonyát, szeleteljük fel a
banánt és tegyük őket a turmixgépbe. Adjuk
hozzá a vaníliát és 4 evőkanál szűrt vizet.
Keverjük össze jó alaposan. Sűrűnek, de
önthetőnek kell lennie. Ha nem akarna folyni,
akkor adjunk még hozzá 1-2 kanál vizet. 

2. Tegyük a zabkekszet az uzsonnás zacskóba, és
a sodrófával törjük össze jó alaposan. Adjunk
hozzá egy evőkanál vizet és rázzuk össze. Ezután
osszuk el a vizes kekszmorzsalékot a formákba.  
(Azért kell vizet adni a zabkekszhez, mert ez fogja
össze, így nem fog lemorzsolódni, mikor kivesszük a
formából.) 

3. Osszuk el a gyümölcsös keveréket is a
formákba, tegyük bele a pálcát, és legalább 1,5
órára tegyük a mélyhűtőbe.
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Hozzávalók (6 db 40 ml-es jégkrémhez): 
- 15 dkg áfonya 
- 1 banán 
- 2 zabkeksz (a legfinomabb házi készítésűvel) 
- 1/2 kávéskanál vanília őrlemény 

Szükséges eszközök: 
- turmix 
- kés 
- jégkrém készítő formák 
- uzsonnás zacskó 
- sodrófa

- 5-6 evőkanál BWT magnéziumban gazdag szűrt víz 

http://bit.ly/ropogos-zabkeksz


5 HOZZÁVALÓS KÖNYVEK

5 HOZZÁVALÓS
REGGELIK
szakácskönyv, Ára: 1990,-

Ez a könyv nehézségi fokok szerint
sorrendbe állítva vezeti végig az
olvasót 25 reggeli receptjén, az
egyszerű turmixtól a kenyérsütésig. 

5 HOZZÁVALÓS
VACSORÁK

ENERGIAGOLYÓK

szakácskönyv, hamarosan
Ha egy fáradt nap után hazaérve azt
sem tudod mit főzzél, ez a könyv lesz a
megmentőd!

minikönyv, ingyenes
Ha nehezen indulnak a reggelek és
csak egy vékony csíkon látsz ki a
reggeli kávédig, akkor az
energiagolyókat Neked találták ki! 
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MEGVÁSÁROLHATÓ: 
A Libri könyvesboltokban vagy a
www.libri.hu oldalon.

MEGJELENIK 2018 ŐSZÉN 
A 15%-os kedvezménykupon a
könyvhöz letöltheti itt!

LETÖLTHETŐ: 
A minikönyvet ide kattintva töltheted
le: www.bit.ly/energiagolyok

http://bit.ly/libri-5-hozzavalos-reggelik
http://bit.ly/15os-kupon-5-hozzavalos-vacsorak
http://bit.ly/energiagolyok


PRÓBÁLJ KI MÉG TÖBB 
5 HOZZÁVALÓS

RECEPTET, HOGY NE CSAK
AZ EVÉS A FŐZÉS IS
ÉLMÉNY LEGYEN!

WWW.5HOZZAVALO.HU

http://www.5hozzavalo.hu/

