Rs
Gelados Saudáveis

CREPES COM GELADO DE MANGA
INGREDIENTES
Crepes

1100 g de farinha de milho
1 c. (sopa) de creme vegetal derretido
4 dl de bebida de soja

Gelado de Manga

3 dl de polpa de manga
2 c. (sopa) de frutose
3 dl de natas vegetais
Raspa de lima

4 pessoas
25 min.
Fácil

Preparação
Numa tigela, coloque a farinha com a manteiga e verta o
leite em fio, mexendo sempre, até obter um massa homogénea. Deixe descansar por uns minutos. Numa frigideira antiaderente coloque pequenas porções de massa, e
faça rodar o creme de modo a cobrir o fundo. Deixe cozer
de um lado vire e cozinhe do outro. Repita a operação até
terminar a massa.
Para o gelado, coloque todos os ingredientes num tacho
e leve a lume brando, até levantar fervura, sem deixar
ferver e mexendo sempre. Deixe que arrefecer, mexendo
de vez enquanto. Depois de frio leve ao congelador até
solidificar. Sirva os crepes acompanhados com bolas de
gelado.

GELADO DE ARROZ-DOCE
INGREDIENTES

2 dl de água
150 g de arroz carolino
1 pau de canela
Casca de limão
1 vagem de baunilha
3 dl de bebida de soja
70 g de açúcar amarelo
1 noz de creme vegetal
Gesta de limão e canela
em pó para decorar

4 pessoas
30 min.

Preparação
Coloque numa caçarola a água e o arroz leve ao lume a
cozer com o pau de canela, casca de limão e a vagem de
baunilha cortada ao meio.
Deixe levantar fervura, baixe o lume e deixe o arroz abrir.
Acrescente o leite pouco a pouco. Adicione o açúcar,
deixe apurar um pouco e retire do lume.
Nessa altura misture a manteiga e triture com uma varinha
mágica. Transfira para um recipiente e leve ao congelador
até solidificar.
Retire bolas de gelado para as taças com uma colher
própria para o efeito e decore com gesta de limão e
canela em pó.

GELADO DE FRUTA COM CIDRA
INGREDIENTES

½ ananás
5 dl de água
1 c. (sopa) de açúcar mascavado
2 quivis cortados
1 rodela de ananás
10 morangos
1 laranja
5 uvas
Mirtilos
Framboesas
Cidra de compra
Cubos de gelo

6 pessoas
5 horas
Fácil

Preparação
Descasque o ananás e corte-o em pedaços. Reserve
alguns, e coloque o restante num liquidificador. Junte a
água e o açúcar mascavado e triture bem. Passe por um
passador de rede e reserve.
Corte a outra fruta em pedaços pequenos e junte-a ao
ananás reservado. Distribua por formas de gelados.
Preencha com o sumo de ananás e feche.
Leve ao congelador, pelo menos por cinco horas. Sirva os
gelados em copos com cidra e cubos de gelo.

GELADO DE QUIVI
INGREDIENTES

5 quivis maduros
1 lata de condensado de soja
½ limão (sumo)
2 quivis para acompanhar

8 pessoas
10 min.
Fácil

Preparação
Descasque os quivis e corte-os em cubos. Bata-os com o
condensado e o sumo de limão numa liquidificadora. Leve
ao congelador.
Depois, sirva cada bola de gelado de quivi acompanhada
com os quivis cortados em rodelas.

GELADO DE BANANA E CHOCOLATE
INGREDIENTES

2 iogurtes naturais de soja
150 g de geleia de arroz
50 g de cacau magro em pó
2 bananas em pedaços pequenos
1 limão (sumo)
2 dl de natas vegetais frias
Raspas de chocolate para polvilhar

4 pessoas
30 min.
Fácil

Preparação
Misture bem os iogurtes de soja com a geleia de arroz e o
cacau em pó. Corte as bananas em pedaços pequenos,
regue-as com o sumo do limão e envolva-as no preparado
anterior.
Bata as natas em neve bem firme e envolva-as no preparado anterior. Transfira para uma taça, tape com película
aderente e reserve no congelador, até ficar bem gelado e
firme.
Retire bolas do gelado, distribua-as por quatro taças individuais e polvilhe com raspas de chocolate. Sirva de
seguida.

GELADO DE MIRTILOS
INGREDIENTES

150 g de mirtilos
200 g de geleia de milho
1 laranja (sumo)
2 dl de natas vegetais frias

Decoração

Rolinhos de baunilha
Chantili sem lactose
Mirtilos

4 pessoas
25 min.

Preparação
Leve os mirtilos ao lume com a geleia de milho e o sumo
da laranja e deixe cozinhar, por cinco minutos. Retire do
calor e triture, reduzindo tudo a polpa, com uma varinha
mágica. Deixe arrefecer.
Entretanto, bata as natas em neve bem firme e envolva-as
no preparado anterior. Coloque numa taça, tape com
película aderente e reserve no congelador, até ficar bem
gelado e firme.
Distribua o gelado por quatro taças individuais, com uma
colher própria, e decore com rolinhos de baunilha, chantili
e mirtilos. Sirva de seguida.

GELADO DE MORANGO E BANANA
INGREDIENTES
Gelado

250 g de morangos
2 bananas
100 g de açúcar amarelo
1 limão (sumo)
3 iogurtes naturais de soja

Base de Tulipas

100 g de adoçante em pó
3 claras biológicas
50 g de farinha de trigo
50 g de farinha de centeio
60 g de creme vegetal
Creme vegetal para untar

Decoração

Morangos inteiros
Rodelas de banana
Doce de Morango sem açúcar

4 pessoas
35 min.

Preparação
Para o gelado, corte os morangos e as bananas em
pedaços pequenos e coloque-os dentro de um recipiente. Acrescente o açúcar amarelo e o sumo do limão,
leve ao lume e deixe cozinhar, por dez minutos. Retire do
calor, transfira para uma taça e deixe arrefecer. Incorpore
os iogurtes de soja no preparado e reserve no congelador, até ficar bem gelado.
Prepare a base de tulipas misturando bem o adoçante em
pó com as claras. Envolva as farinhas e incorpore o creme
vegetal derretido. Tape com película aderente e reserve
no frio, por 20 minutos.
Junte com creme vegetal dois tabuleiros refratários e disponha duas colheres de sopa bem cheias de massa, em
cada tabuleiro, separadas entre si. Espalhe em forma de
círculo e leve ao forno a 200º C, até que as extremidades
fiquem douradas.
Retire as bases de massa com uma espátula e disponha
dentro de taças, de modo a ficarem com o formato de
tulipa. Deixe arrefecer, coloque sobre pratos de servir e
preencha com bolas do gelado. Decore com morangos e
rodelas de banana e sirva com doce de morango.

SORVETE DE CHOCOLATE E HORTELÃ
INGREDIENTES

3 dl de água
1 ramo de hortelã
2 c. (sopa) de frutose
150 g de chocolate negro,
sem açúcar, em tablete

4 pessoas
20 min.
Fácil

Preparação
Numa caçarola disponha a água e leve ao lume até ferver.
Em seguida, mergulhe parte do ramo de hortelã e faça
uma infusão. Retire a hortelã, junte a frutose e envolva.
Verta a infusão sobre o chocolate aos pedaços e mexa
bem até derreterem. Deixe arrefecer, disponha num recipiente próprio para ir ao congelador e deixe solidificar.
Antes de servir, retire para quatro taças bolas de sorvete,
com uma colher própria para o efeito. Decore com a
restante hortelã.

