
QUER UM GELADO 
MAS ESTÁ DE DIETA?

Quem disse que não podia? 
Veja aqui receitas fáceis e rápidas de gelado
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80
kcal

INGREDIENTES PARA 2 PESSOAS
• 200g de morangos congelados
• 1 colher de café de adoçante natural em pó
• 100ml de claras pasteurizadas ou 2 claras de ovo
• 2 colheres de sopa de sumo de limão
• 1 colher de café de cacau cru
• 2 colheres de sobremesa de amêndoas laminadas

MODO DE PREPARAÇÃO
Comece por reduzir os morangos a puré com um processador de 
alimentos e junte o adoçante, envolvendo bem. Bata as claras em 
castelo com o sumo de limão à parte. Incorpore o puré de morangos, 
até obter uma textura homogénea. Por fim distribua por taças e 
polvilhe com cacau cru e amêndoas laminadas. Está pronto a servir.

VALOR NUTRICIONAL
80 Kcal, 4,8g de proteína, 2,4g de lípidos 
(dos quais 0,4g saturados), 7,1g de hidratos de carbono
(dos quais 5,8g açúcar) e 2,4g fibra (por pessoa).

ESPUMA
GELADA DE 
MORANGO 
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14
kcal

INGREDIENTES PARA 6 PESSOAS
• 1 saqueta de Easyslim® Gelatina Light de Manga e Papaia com Stevia
• 1 iogurte magro natural sem açúcar adicionado
• Folhas de hortelã para decorar (opcional)

MODO DE PREPARAÇÃO
Dissolva o conteúdo da saqueta de gelatina em 250ml de água  
 ferver. Mexa até se dissolver totalmente e adicione 250ml  
de água fria. Junte o iogurte e envolva bem com o auxílio  
de uma colher. Coloque o preparado numa taça e leve  
ao frigorífico cerca de 4 horas para solidificar. Na hora  
de servir pode de-corar com umas folhas de hortelã.

VALOR NUTRICIONAL
14Kcal, 2,2g de proteína, 0g de lípidos  
(dos quais 0g saturados), 0,9g de hidratos de carbono  
(dos quais 0,8g de açúcar) e 1,2g de fibra (por pessoa).

SEMIFRIO 
DE MANGA 
E PAPAIA
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INGREDIENTES PARA 6 PESSOAS
• 500g de frutos silvestres congelados
• 150g de mirtilos frescos
• 1 colher de sobremesa de adoçante natural
• 500g de iogurte natural magro cremoso
• 1 colher de sopa de hortelã-pimenta 

COMO FAZER
Coloque previamente no congelador 6 copos de vidro, pequenos, 
com cerca de 200ml. Quando estiver pronto para começar retire 
do congelador os copos e os frutos silvestres congelados. Divida 
os mirtilos frescos pelos copos. Coloque o adoçante, o iogurte e 
a hortelã no liquidificador e triture tudo. Depois junte os frutos 
congelados e triture novamente até homogeneizar. Coloque nos 
copos com a ajuda de uma colher esta mistura sobre os mirtilos 
frescos e está pronto a comer.

VALOR NUTRICIONAL
100 Kcal, 9,6g de proteína, 0,1g de lípidos (dos quais 0g saturados), 
16,2g de hidratos de carbono (dos quais 12,5g de açúcar e 3,1g de 
fibra (por pessoa).

100
kcal

GELADO
DE FRUTOS  
SILVESTRES
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76
kcal

INGREDIENTES PARA 3 PESSOAS
• 200g de bananas congeladas, cortadas em rodelas
• 1 pitada de sal
• ¼ chávena de leite magro 
• 1 saqueta de Easyslim® Bebida Light de Chocolate Quente
• 1 colher de chá de stevia 
• ¼ chávena de coco ralado (20g)

MODO DE PREPARAÇÃO
Comece por juntar numa liquidificadora as bananas, o sal,  
o leite, e a saqueta de Easyslim® Bebida Light de Chocolate  
Quente até ficar cremoso. Adicione a stevia e o coco ao  
preparado anterior e misture novamente até obter um preparado 
homogéneo. Divida o sundae em taças e está pronto a servir.

VALOR NUTRICIONAL
76Kcal, 4g de proteína, 2,4g de lípidos  
(dos quais 2,1g saturados), 8,4g de hidratos de carbono  
(dos quais 7,2g de açúcar) e 1,7g de fibra (por pessoa). 

SUNDAE  
DE COCO E 
CHOCOLATE
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67
kcal

INGREDIENTES PARA 10 PESSOAS
• 1kg melancia
• 250ml de iogurte grego natural
• 1 banana madura
• 1 colher chá essência de baunilha
• 10 framboesas

MODO DE PREPARAÇÃO
Corte a melancia em pedaços e coloque num liquidificador a alta velocidade 
até ficar um sumo e disponha esse sumo numa jarra. Enxague o liquidificador 
e adicione depois o iogurte, a banana e a essência de baunilha, misturando 
novamente a alta velocidade. Deite lentamente esta mistura nos moldes de 
gelado. Em seguida, coloque cuidadosamente o sumo de melancia na parte 
superior dos moldes. Verifique se as camadas ficam mais ou menos intactas. 
Para obter o efeito marmoreada, use uma palhinha e faça um ou dois golpes 
no gelado. Corte as framboesas ao meio e coloque duas metades em cada 
molde, usando a palhinha para as empurrar. Congele durante 3-4 horas. 
Quando quiser comer os gelados, enxague rapidamente os moldes sob água 
para os conseguir remover sem qualquer incómodo.

VALOR NUTRICIONAL
67Kcal; 1,6g de proteína; 3g de lípidos sendo 1,8g saturados; 9g de hidratos 
de carbono sendo 7,6g açúcar e 0,7g fibra (por pessoa).

GELADOS  
MARMOREADOS 
DE MELANCIA




