
No mês de junho começa a estação do ano mais aguardada pela 
grande maioria, se não por todos! As férias estão a chegar, está 
mais calor, as roupas são mais leves e coloridas, as esplanadas 
fi cam mais apetecíveis e chegam as festas populares. Acontece 
tanto nesta estação que nos deixa mais felizes e energéticos!
Até no que diz respeito à nossa alimentação, ocorrem mudanças, 
preferimos comidas mais frescas e rápidas, os churrascos são 
mais frequentes, as saladas, muita fruta fresca e os gelados! 
Os gelados começam a estar presentes praticamente todos 
os dias, mas é preciso prestar atenção ao tipo de gelados 
que escolhemos. Os gelados conseguem carregar grandes 
quantidades de açúcar e de gordura, contribuindo com uma 
grande carga calórica, o que culmina no consumo excessivo de 
energia (hidratos de carbono e gordura) ao longo do dia, com 
efeitos negativos no organismo.  
Grande parte dos gelados no mercado fornecem mais de 300 
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calorias por 100 gramas, enquanto que 100 gramas de fruta com 
iogurte fornecem cerca de 70 calorias, a diferença é substancial, 
mas há uma solução fácil, os gelados caseiros. Estes são fáceis 
de fazer, com fruta e lacticínios, tendo baixo teor de açúcar e 
de gordura e podendo ser consumidos até ao pequeno-almoço.
Para pôr em prática não precisam de comprar nada, os alimentos 
que precisam são os que gostam e normalmente já têm em 
casa e para congelar podem usar embalagens de iogurte como 
forma e colheres de café em substituição do pau de gelado. 
Agora vamos deixar algumas receitas, mostrando diferentes 
combinações, mas que podem ser alteradas com alimentos 
equivalente, por exemplo, variando as frutas que usam. 
Imaginação e experimentação são a chave!

JUNHO 2022

BOLETIM NUTRIÇÃO  E  SAÚDE



RECEITA E IMAGEM Blog Much Butter

TEXTO Serviço de Nutrição
DIVISÃO  DA  EDUCAÇÃO

RECEITA E IMAGEM Blog Baker
by Nature

IMAGEM Freepick.com

TEXTO Serviço de Nutrição
DIVISÃO  DA  EDUCAÇÃO

IMAGEM Freepick.com

TEXTO Serviço de Nutrição
DIVISÃO  DA  EDUCAÇÃO

IMAGEM Freepick.com

FICHA TÉCNICA

PELOURO DA EDUCAÇÃO
E SAÚDE
VEREADOR PAULO SILVA

COORDENAÇÃO
PAGINAÇÃO

SERVIÇO DE NUTRIÇÃO
COLABORAÇÃO

MUNICÍPIO DE PAREDES
PROPRIEDADE

PARQUE JOSÉ GUILHERME
4580-130 PAREDES

SIGA-NOS:BOLETIM NUTRIÇÃO E SAÚDE

GABINETE DE COMUNICAÇÃO
t.  255  788  800

www.cm-paredes.pt
nutrição@cm-paredes.pt Consulte o Portal da Educação

EDIÇÃO
GABINETE DE EDUCAÇÃO

Ingredientes:
- 1 + ½ chávena de manga fresca
     ou congelada
- ½ chávena de sumo de laranja
- ½ chávena de cenoura

Preparação:

GELADO DE MANGA E LARANJA

1.Descascar a manga e a cenoura, lavar   
   e cortar em pedaços.
2.Espremer o sumo de laranja.
3.Reduzir a puré todos os ingredientes.
4.Colocar o puré nas formas de gelado 
    e congelar durante 3 a 4 horas.

Ingredientes:
- 1 + ½ chávena de morangos frescos 
     ou congelados
-  ½ chávena de beterraba
-  ¾ chávena de sumo de maça sem 
     adição de açúcar ou água
-  1 c. chá de sumo

Preparação:

GELADO DE MORANGO E BETERRABA

1.Descascar a beterraba, lavar e cortar 
     em pedaços.
2. Lavar e preparar os morangos.
3. Reduzir a puré todos os
     ingredientes.
5. Colocar o puré nas formas de gelado 
     e congelar durante 3 a 4 horas.

Ingredientes:
- 1 chávena de mirtilos frescos ou 
     congelados
- ½ chávena de iogurte grego natural
- 50g de queijo creme natural
- ½ chávena de leite magro
- 1 c. sopa de mel
- 1 c. chá de essência de baunilha

Preparação:

GELADO DE MIRTILO E IOGURTE

1. Lavar os mirtilos.
2. Reduzir a puré todos os
     ingredientes.
3. Colocar o puré nas formas de gelado 
e congelar durante 4 a 6 horas.

Ingredientes:
- 1 + ½ chávena de chocolate de 
    culinária
- 1 chávena de leite achocolatado
- 1 + ½ chávena de iogurte grego 
    natural
- 2 c. chá de essência de baunilha

Preparação:

GELADO DE CHOCOLATE E IOGURTE 

1. Derreter o chocolate em banho-
-maria.
2. Adicionar o leite achocolatado e 
levar ao lume até ao ponto antes de 
ferver, mexendo.
3. Arrefecer por 5 minutos e misturar 
o iogurte grego e a essência de bau-
nilha.
4. Colocar a mistura nas formas de 
gelado e congelar durante 1 hora.
5. Colocar o pau de gelado e congelar 
durante 5 horas.

Ingredientes:
Para vermelho
- 60g de morangos
- 1 c. sopa de mel
- 1 c. sopa de água

GELADOS ARCO-ÍRIS

Para amarelo
- 60g de ananás
- 1 c. sopa de mel
- 1 c. sopa de água

Para roxo
- 60g de mirtilos
- 1 c. sopa de mel
- 1 c. sopa de água

Para laranja
- 60g de manga
- 1 c. sopa de mel
- 1 c. sopa de água

Para verde
- 20g de espinafres
- 40g de ananás
- 1 c. sopa de mel
- 1 c. sopa de água

Para branco
- 250g de iogurte
- 1 c. sopa de mel

Preparação:
1. Reduzir a puré os ingredientes de 
   cada cor.
2. Misturar o iogurte com o mel.
3. Com uma colher de sopa, colocar 
uma colher de cada puré na forma de 
gelado, colocando uma colher da mis-
tura de iogurte entre cada cor.
4. Ao colocar o pau do gelado, mistu-
rar ligeiramente para um aspeto mais 
natural.
5. Levar a congelar durante 4 a 6
     horas.


