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Pozor, naše super ceny vydrží čekat pouze 
do 17. 4. 2022, tak neváhejte!

GRIZLY.CZ

JARO6
Zľavový kód

JARO150
Slevový kód

Milí čtenáři,

vypadá to, že tady máme konečně jaro, 
tedy i další pomyslný začátek, který chce-
me v Grizly přivítat mnoha novinkami. Po 
náročném loňském roce, kdy jsme stih-
li natočit svou první televizní reklamu, 
jsme se přestěhovali do větších prostor 
a zrychlili odbavování vašich zásilek, 
abyste se z nich mohli těšit co nejdříve. 
Naše oříšky si aktuálně můžete objednat 
také na Slovensku nebo v Polsku a bě-
hem letošního roku i v Maďarsku. 

Dále připravujeme řadu změn v rámci 
věrnostního programu a vylepšení zá-
kaznické péče, protože nám velmi záleží 
na vaší spokojenosti. A protože myslíme 
také na přírodu, chystáme se v dohledné 
době spustit bezobalové posílání zásilek 
a omezit tak produkci plastů a kartono-
vých krabic na jedno použití.

Na dveře už nám klepou Velikonoce, svát-
ky jara, které představují skvělou příleži-
tost pro setkání s našimi blízkými. 

Jako malý jsem rád chodil s kamarády po 
vesnici a předháněl se s nimi o to, kdo 
vykoleduje větší pomlázku. Přestože tyto 
svátky v tradičním duchu už neslavím, 
každoročně se těším, až vyrazím na výlet 
do přírody a pokochám se tím, jak svět 
okolo opět zezelenal.

Co si o Velikonocích rozhodně nene-
chám ujít, jsou sladkosti. Jelikož jsem 
celiak a mazanec i beránek jsou pro mě 
zapovězené, mlsám hlavně čokoládo-
vá vajíčka. Nejvíc ale ujíždím na našem 
GRIZLY Velikonočním mixu, který jsme 
vymysleli společně s manželkou Nelčou. 
Najdete v něm dobroty, které mám nej-
raději já osobně, konkrétně čokoládu, 
ořechy a sušené ovoce, a také preclíky, 
které preferuje zase Nelča. Výsledek je 
naprosto parádní – barevný a zábavný, 
probudí ve vás hravost a radost ze života.

Pojďte se se mnou podívat, jaké další 
křupavé dobroty, nabídky a zajímavé  
slevy jsme si pro vás připravili, a užijte si 
jaro, jak se patří.

Váš Dominik
  zakladatel společnosti

JARO
JE TU

Slevu 150 Kč / 6 € získáte po zadání kódu 
JARO150 / JARO6 v košíku během objednávky 
nad 1 500 Kč / 60 €. Akce platí do 17. 4. 2022 
a nelze kombinovat s jinými slevami.

150 Kč 

NA JARNÍ OČISTU
S GRIZLY

ZÍSKEJTE 

nebo 6 €

Objednávku vám rádi 
vytvoříme 
také telefonicky.

ČESKÁ REPUBLIKA
info@grizly.cz
tel: +420 725 473 077
www.grizly.cz

SLOVENSKO
info@grizly.sk
tel: +421 948 787 282
www.grizly.sk

Mrkněte na naši 
velikonoční 
nabídku

GRIZLY.SK



Obyčejné potraviny s neobyčejnou 
silou. Co jsou to superpotraviny 
a jak je zakomponovat do jídelníčku?

V průběhu celého roku se v našem těle 
usazují zdraví škodlivé látky. Přestože 
náš organismus je do určité míry samo-
čisticí, na čemž mají zásluhu především 
játra a ledviny, občas potřebuje naši 
pomoc. Na jaře proto zahajte očistnou 
kúru, která zbaví tělo nežádoucích látek, 
posílí imunitu a vlije do žil novou energii. 
Odlehčete svůj jídelníček, konzumujte 
čerstvé ovoce a zeleninu, pijte dostatek 
vody a do svého programu zařaďte po-
hyb na čerstvém vzduchu. S detoxem 
vám mohou pomoci též ořechy, semínka 
a doplňky stravy, které obsahují množ-
ství aminokyselin, vitamínů a minerálů.

Správná dvojka, která nakopne váš imunit-
ní systém a zbaví tělo nežádoucích látek. 
Ostropestřec je znám pro své detoxi-
kační a antioxidační účinky, normalizuje 
funkci jater, podporuje trávení a udržuje 
správnou hladinu cukru v krvi. Kurku-
ma se podílí na normální činnosti srdce  
a cév, podporuje imunitní systém a přispívá  
ke zdraví kostí a kloubů.

Chlorella je sladkovodní řasa, která 
obsahuje všech 9 esenciálních aminoky-
selin, jež si naše tělo nedokáže vytvořit 
samo. Ta od GRIZLY je navíc v biokva-
litě, získaná a zpracovaná ekologicky,  
je tedy ideálním doplňkem stravy. Kromě 
toho je plná antioxidantů a vitamínu C, 
díky čemuž posiluje imunitu, podporu-
je vstřebání železa a přirozenou tvorbu 
kolagenu. Její pravidelný příjem ve formě 
tablet nebo prášku rozpustného ve vodě 
přispívá ke zdravému chodu organismu.

Kustovnice čínská, též Goji, obsahuje  
18 druhů aminokyselin, 21 stopových 
prvků, minerály železo a měď, vitamíny A, 
B, C a beta-karoten, který je blahodárný 
pro zdravou pokožku. Goji lze konzumo-
vat samostatně, přidat do jogurtu, kaše, 
cereálií, ovocných salátů nebo koktejlů.

Jádra mandlí jsou bohatá na nenasyce-
né mastné kyseliny, vitamín E a hořčík,  
který je nepostradatelný pro nervovou 
soustavu a regulaci krevního tlaku. Napros-
to výjimečné jsou ty od GRIZLY s názvem 
Nonpareil Supreme No. 1, které oceníte  
pro super kvalitu, extra křupavost a jem-
nou chuť. Jejich využití je velmi široké, mů-
žeme je chroupat jen tak, přidat do salá-
tu, použít při pečení ve formě mandlové 
mouky nebo si z nich vyrobit mléko.

JARNÍ
OČISTA

BARVENÍ  
VAJÍČEK
Zkuste letos v rámci 
jarní očisty použít 
místo klasických 
barev na vajíčka 
jejich přírodní varianty. 

O žlutou se postará 
kurkuma, oranžovou 
vykouzlí mrkev, 
cibulová slupka zajistí 
hnědou, prášek  
z červené řepy 
růžovou, špenát 
je obarví na zeleno 
a červené zelí zase 
na modro. 

GRIZLY 
Kustovnice čínská

 Goji 500 g
159 Kč / 6,59 € 

GRIZLY 
Chlorella tablety 

BIO 250 g
299 Kč / 12,29 € 

MOVit Energy Detox 
Ostropestřec / Kurkumin 

FORTE – 60 kapslí
449 Kč / 17,99 € 

GRIZLY 
Mandle No. 1 

Supreme 1000 g
269 Kč / 11,09 € 

22%
SLEVA

33%
SLEVA

34%
SLEVA

10%
SLEVA



Cibuli nakrájejte najemno, stejně tak 
udělejte malé kostičky nebo nudličky  
i ze šunky. Česnek prolisujte, případně 
nasekejte nadrobno. 

V pánvi rozpalte GRIZLY Ghí a začněte na 
něm opékat cibuli a šunku. Až bude mít 
oboje zlatavou barvu, přidejte česnek, 
krátce promíchejte a odstavte. Přidejte 
uvařenou čočku a kroupy. Promíchejte 
a dolaďte solí a majoránkou. V případě 
chuti můžete přidat další česnek. 

Nezapomeňte při podávání zasypat čer-
stvými bylinkami, které jsou symbolem 
jara a Velikonoc.

KOČIČÍ
TANEC
• 200 g ječných krup 
• 200 g loupané červené čočky
• 1 středně velká cibule
• 3 stroužky česneku
• 100 g dušené šunky
• 1 vrchovatá lžička majoránky
• 1 vrchovatá lžíce GRIZLY Ghí 
• sůl dle chuti 

VELIKONOCE
V KUCHYNI

GRIZLY Ghí přepuštěné máslo 500 ml 
219 Kč / 8,99 € 

GRIZLY Čekankový sirup 450 g
119 Kč / 4,89 € 

GRIZLY Oleje ve spreji 250 ml
89 Kč / 3,69 € 

GRIZLY Čočka červená loupaná půlená 1000 g
49 Kč / 1,99 € 

10%
SLEVA

20%
SLEVA

30%
SLEVA

40%
SLEVA



BURIZONOVÁ 
HNÍZDA

Autor receptů: 
Barbora Charvátová / @mamavkuchyni

V hrnci na velmi mírném plameni rozpusťte 
čokoládu s medem, máslem a ořechovým 
krémem. Poté přidejte pukance a slunečnicová 
semínka a ve směsi dobře obalte. Odstavte  
z plotny a ve formě na muffiny vytvořte mističky 
(hnízda). Nechte zatuhnout. 

Na krém vyšlehejte ricottu, zakysanou smetanu 
a změklé nebo rozpuštěné máslo. Opět nechte 
vychladnout. 

Hnízdečka naplňte krémem a ozdobte GRIZLY
mandlemi v čokoládě. 

Hnízda:
• 50 g rýžových pukanců
• 40 g GRIZLY květového medu
• 100 g hořké čokolády
• 100 g ořechového másla
• 60 g slunečnicových semínek
• 60 g másla nebo ghí
• GRIZLY Mandle ve slaném karamelu
• GRIZLY Mandle v bílé čokoládě s růží

Krém:
• 100 g zakysané smetany
• 125 g ricotty
• 25 g másla
• moučkový cukr dle chuti

GRIZLY Hořká čokoláda 70% 500 g
119 Kč / 4,89 € 

GRIZLY Květový český med 720 g
179 Kč / 7,39 € 

GRIZLY Arašídový krém jemný BIO 300 g
99 Kč / 4,19 € 

GRIZLY Mandlová mouka 1000 g
249 Kč / 10,29 € 

23%
SLEVA

30%
SLEVA

17%
SLEVA



Medvídek Grizly hledá ztracená vajíčka, která si připravil 
pro své kamarády. Pomůžeš mu zatoulaná vajíčka najít?

ZDRAVÁ 
KOLEDA
„Hody, hody do provody, dejte vejce malovaný!“  
Hodování vajíček a dalších velikonočních dobrot  
k těmto svátkům zkrátka patří. Pomlázka ale nemusí  
mít podobu průmyslově zpracovaných produktů 
plných cukru. Dopřejte svým ratolestem zdravé  
dobroty, které jsou vyrobené pouze z ovoce,  
bez umělých barviv, konzervantů a aromat,  
a navíc jsou tak dobré, že se malých koledníků  
          jen tak nezbavíte!

GRIZLY 
Grizlíci se stévií 
XXL 250 g
79 Kč / 3,19 € 

GRIZLY 
Jahody

lyofilizované
XXL 125 g   

199 Kč / 7,99 €   

GRIZLY 
Raw bar 55 g
různé příchutě
29 Kč / 1,19 € 

YOYO Bear 
5 x 20 g 
různé příchutě
58 Kč / 2,39 € 

Ovocňák 
Velikonoční 

bonbon
62 Kč / 2,49 € 

25%
SLEVA

20%
SLEVA

20%
SLEVA

10%
SLEVA

10%
SLEVA



GRIZLY Arašídový krém slaný 
karamel 500 g
199 Kč / 8,19 € 

GRIZLY Mandle v mléčné čokoládě 
se skořicí 500 g
179 Kč / 7,19 € 

GRIZLY Mango sušené 
exclusive 500 g
219 Kč / 9,39 € 

20%
SLEVA

10%
SLEVA

10%
SLEVA

Extra velké, jemně slané pistácie, 
které se velmi snadno loupou.

...NEJEN
   PRO DĚTI
Že dětem tajně závidíte koledu? Tak spolkněte  
svou dospěláckou hrdost a vyrazte na pomlázku s nimi! 
Když budete mít štěstí, vykoledujete si třeba božský 
arašídový krém, křupavoučké sušené ovoce, voňavé 
mandle, extra velké pistácie či jakoukoli jinou dobrotu 
z Grizly. A že jich máme opravdu dost!

PISTÁCIE
GRIZLY

GRIZLY 
Pistácie pražené 

solené Jumbo 1000 g
349 Kč / 14,39 € 

29%
SLEVA

HealthyCo
Proteinella 
čokoláda a oříšek 200 g
89 Kč / 3,59 € 

10%
SLEVA

Healthyco 
Proteinella 
bílá čokoláda 200 g
89 Kč / 3,59 € 

10%
SLEVA

Healthyco 
Proteinella 
čokoládová tyčinka 35 g
26 Kč / 1,09 € 

10%
SLEVA



   Ta nejkřupavější 
                pomlázka v dějinách 
                              Velikonoc je tady! 
                          Limitovaná edice Grizly mixu 
                       je jako stvořená pro všechny 
 mlsné koledníky. To vše navíc 
                v tubusu, který si můžete 
            vymalovat podle sebe. K tomu 
               pastelky od nás jako dárek.
                    Tak veselé Velikonoce!

Vymaluj a vyhraj!
Vymalujte tubus našeho Velikonočního mixu a vyhrajte poukázku na nákup v hodnotě 1 500 Kč / 60 €! Stačí si koupit Velikonoční mix 
a vymalovat tubus, své dílo vyfotit, fotku nasdílet na sociální sítě s označením @grizly.cz / @grizly.sk nebo ji poslat na e-mail soutez@grizly.cz 
do 30. 4. 2022. Na našich sociálních sítích vyhlásíme autory 3 nejlepších tubusů, tak nás nezapomeňte sledovat! 
Podrobná pravidla soutěže najdete na našich stránkách.

       GRIZLY
    Velikonoční mix 450 g
199 Kč / 8,19 € 


