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Hola, soc la Neus, segurament em coneixeu
de l'instagram @neus_nutrició.
Soc nutricionista i tecnòloga dels aliments, i
m'encanta provar receptes, fer fotografies i
vídeos i compartir-ho amb tots vosaltres!
Amb aquest ebook vull fer un recull de
receptes que he anat penjant al meu
instagram perquè ho pugueu tenir a mà.
Les he ampliat i revisat una mica.
A part, n'hi ha una d'exclusiva!
Les receptes són perquè les feu, les
compartiu i les gaudiu, això sí, sempre citant
l'autora.
Mil gràcies per descarregar-vos l'ebook i per
donar suport a aquest projecte que va
creixent de mica en mica!
Fotografies on surto i portada: Judit Casas
Fotografies dels gelats i edició: Neus
Bartrina
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#reptegelatsa

Tot va començar un dia en què vaig fer la primera prova d'un gelat saludable.
Tenia calor i em venia molt de gust menjar un gelat, però no volia comprar-ne del
supermercat perquè estan carregats de sucres simples i altres ingredients poc
saludables.
Així doncs, vaig començar a fer proves, fins i tot vaig convidar uns quants amics
a casa per fer un tast i millorar els diferents gustos!
Em va venir la idea de fer un repte, un compromís amb mi mateixa i amb els
seguidors de l'instagram per oferir-vos receptes de gelats saludables; vaig mirar
el calendari i vaig veure que fins a finals de juliol faltaven 10 setmanes. I així és
com va néixer el #reptegelatsa 10 receptes diferents, amb ingredients naturals,
saludables i sobretot nutritius!
Estic molt contenta del resultat! I també d'haver-los pogut recollir en aquest
ebook.
Tots es poden fer amb motlles o sense. Jo he utilitzat uns motlles de silicona que
es troben molt fàcilment per internet.
Un consell: tingueu sempre fruita tallada i congelada, així sempre que us vingui
de gust un gelat el podreu fer ràpidament!
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Gelat de gerds
Aquesta recepta és per als
amants de l'àcid.
Els gerds són un fruit vermell
que ens proporciona
antioxidants molt beneficiosos
per a la salut.
També aporta vitamines, com
la C i la B9, i potassi.
La combinació amb la
xocolata i els festucs és
espectacular!

Procediment:
Ingredients per a 4 minigelats:

1. Triturem els gerds amb el iogurt.
2. Ho aboquem als motlles i hi posem el pal de

1 iogurt (pot ser de soja)
15 gerds congelats

gelat.
3. Ho posem al congelador 4 hores com a mínim.

Xocolata negra per decorar

4. Fonem la xocolata en un got.

Festucs picats per decorar

5. Traiem els gelats del congelador i els cobrim
amb la xocolata. Només hem d'introduir el gelat
al got i moure'l una mica perquè quedi cobert.
6. Hi posem els festucs per sobre.
7. Es poden consumir al moment o congelar-los
de nou. Recordeu treure'ls una estona abans
per menjar-los amb la textura adequada.
Per fer-los sense motlle, senzillament triturem el
iogurt amb els gerds i ho posem 1 hora al
congelador; ho remenem bé, posem la xocolata
fosa per sobre i els festucs, i ens ho mengem al
moment.
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Gelat de maduixa
Ingredients per a 4 minigelats:

Estic segura que recordeu el sabor dels Petit
Suisse! Doncs aquest gelat té un gust molt

50 ml de melmelada de

semblant, amb l'avantatge que està fet sense

maduixa casolana

sucres simples i amb ingredients molt

50 g de formatge fresc

saludables!

15 maduixes congelades

Als petits de casa els encantarà!

1 cullerada de pasta de dàtils

Per fer la melmelada:
Tallem unes 15 maduixes (depèn de

Procediment:
1. Triturem les maduixes congelades amb el

la mida, però si en sobra ja tindreu
melmelada feta).

formatge fresc
2. Per fer el muntatge, tenim diverses

Les posem en un cassó a foc lent

opcions:

junt amb un raig de llimona.

a. Marmolejat: posem al motlle una

Barregem bé fins que es va reduint i

cullerada de melmelada i una de la

té textura de melmelada.

mescla, alternativament, i ho barregem

Ho triturem i ho reservem.

una mica amb un escuradents perquè
quedi la forma.
b. A capes: posem al motlle una cullerada
de melmelada i una de la mescla,
alternativament.
c. Cobert: posem al motlle la mescla de
formatge i maduixes i, un cop congelat,
ho cobrim totalment amb la melmelada.
3. Ho posem al congelador 4 hores com a
mínim.
4. Recordeu treure-ho del congelador una
estona abans per menjar-ho amb la textura
adequada.
Per fer-los sense motlle, senzillament triturem
el formatge amb la maduixa i ho posem 1 hora
al congelador. Ho remenem bé, posem la
melmelada per sobre i ens ho mengem al
moment.
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Gelat de
nabius
Els nabius, junt amb els gerds i altres
fruits, formen un grup d'aliments
anomenats fruits del bosc. Aquests
ens aporten antioxidants que ajuden a
reduir els radicals lliures del cos.
Introduir-los a la dieta en forma de
gelat és una molt bona opció!

Ingredients per a 4 minigelats:

Per fer la crema d'anacards:
Posem 100 g d'anacards en remull durant
1 hora (us en sobrarà, però així ja en teniu

Melmelada de nabius

de preparada, es conserva bé).

200 g de nabius congelats

Ho triturem amb paciència fins que es

20 g de crema d'anacards

Per fer la melmelada:
Posem 150 g de nabius en un
cassó (us en sobrarà, però així ja
està feta).
Ho escalfem a foc lent i anem
remenant durant uns 10-15
minuts.
Barregem bé fins que es va reduint
i té textura de melmelada.
Hi podem posar un toc de
canyella.
També es pot fer al microones. Posem
els nabius en un bol durant 3-4 minuts
i llestos! La melmelada quedarà una
mica més líquida que si la fem al foc.

formi una pasta.
Procediment:
1. Triturem els nabius congelats amb la crema
d'anacards.
2. Ho aboquem als motlles i hi posem el pal de
gelat.
3. Ho posem al congelador 4 hores com a mínim.
4. Abans de consumir-los, hi posem la melmelada
per sobre.
5. Recordeu treure'ls del congelador una estona
abans per menjar-los amb la textura adequada.
Per fer-los sense motlle, senzillament triturem els
nabius amb la crema d'anacards i ho posem 1 hora
al congelador. Ho remenem bé, hi posem la
melmelada per sobre i ens ho mengem al moment.
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Gelat de plàtan i cacauet
Us he de confessar que aquest és un dels
meus preferits! Ara sempre tinc plàtan tallat
al congelador per si em ve de gust fer-lo.
A l'instagram hi teniu un vídeo on podeu
veure la magnífica textura que queda!
A més, la combinació del plàtan, els
cacauets i els dàtils és increïble!
Es pot fer amb terrina o amb motlle. Si els
feu amb motlle, proveu de posar-hi una
capa de xocolata exterior, llavors ja és una
bomba de sabor!

Ingredients per a 1 terrina mitjana:
3 plàtans tallats i congelats
4 cullerades grosses de crema

Procediment:

de cacauet

1. Traiem el pinyol dels dàtils, els triturem

20 g de cacauets triturats

junt amb 4 cullerades de crema de

2 dàtils Medjool

cacauet i 4 cullerades de beguda vegetal.

Beguda vegetal

Ens ha de quedar la textura d'una pasta.
2. Triturem el plàtan congelat, hi afegim la

Per fer la crema de cacauet:

pasta i ho triturem una miqueta més.

Necessitem com a mínim 100 g de

3. Hi afegim els cacauets triturats per sobre.

cacauets torrats sense sal. Us

4. Ho podem consumir al moment o ho

recomano que en feu més, ja que es

podem posar al congelador.

conserva bé i la podeu utilitzar en

5. Quan ho vulguem consumir, ho hem de

moltes receptes.

treure del congelador una estona abans

Triturem els cacauets amb paciència

per menjar-ho amb la textura adequada.

fins que es formi una pasta. Si la

Més o menys mitja hora, depèn de la

trituradora no té molta potència,

calor que faci.

haurem d'anar parant perquè no se
sobreescalfi. Ja veureu que hi ha un
punt en què es forma una crema
líquida gràcies als greixos dels
cacauets.
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Gelat de
xocolata

Ingredients per a 4 minigelats:
20 g de cacau en pols 100%
50 g de xocolata de més del 85%
de cacau

Aquesta és de les receptes que es poden repetir
durant tot l'any!

70 g de crema d'avellanes
1 dàtil Medjool

És tipus un bombó Ferrero, ja que porta
avellanes i xocolata!

100 ml de beguda vegetal

La textura que queda també és espectacular!

Xocolata per a la cobertura

Com que és de xocolata negra (més del 85% de
cacau), conservarem les propietats beneficioses

Avellanes picades per decorar

de la xocolata i les avellanes ens aportaran una
gran quantitat de vitamines i energia!
Per fer-los sense motlle, senzillament
Procediment:

seguim el mateix procediment. Els hem de

1. Traiem el pinyol del dàtil i ho triturem junt

treure una estona abans de menjar-nos-els,

amb la beguda vegetal i la crema

més o menys mitja hora, segons la calor

d'avellanes (el mateix procediment que

que faci. Podem tirar-hi avellanes i una

hem fet amb la crema de cacauet).

mica de xocolata per sobre per donar-los un

2. Hi afegim el cacau i la xocolata, i ho

toc més cruixent.

triturem fins que es formi una pasta sense
grumolls.
3. Ho posem als motlles i hi posem el pal de
gelat.
4. Ho posem al congelador 4 hores com a
mínim.
5. Fonem la xocolata per a la cobertura en un
got i hi afegim unes quantes avellanes
picades.
6. Traiem els gelats del motlle i els cobrim
parcialment amb la xocolata i les
avellanes.
7. Deixem que s'endureixi i ja està llest.
8. Podem consumir-los al moment o
congelar-los de nou. Recordeu treure'ls
una estona abans per menjar-los amb la
textura adequada.
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Gelat de mató
El mató és un derivat làctic semblant al

Per fer la reducció de figues:

recuit. Se sol menjar per postres amb mel i

Rentem les figues i les posem en un

fruits secs. Jo li he donat una volta a la

cassó a foc lent

recepta i he creat un gelat molt original.

Anem remenant fins que es redueixi

A més, amb les nous al voltant sembla un

una mica, triturem i ho reservem en

arrebossat, i segur que sorprendreu tothom

un got.

quan el feu!

No cal que es redueixi moltíssim.
Procediment:
1. Triturem el mató fins que no quedin

Ingredients per a 4 minigelats:

grumolls.

250 g de mató

2. Hi afegim la mel i ho barregem amb

2 cullerades grosses de mel

una cullera.

Figues per fer una quantitat de

3. Ho posem al motlle i hi posem el pal

reducció que ocupi un got.

de gelat.

Uns 150-200 ml, depèn de la

4. Ho posem al congelador com a mínim

mida de les figues

4 hores.

Nous triturades per cobrir els

5. Mentrestant, fem la reducció de figues

gelats

i triturem les nous.
6. Traiem els gelats del motlle i els
introduïm, un a un, al got on tenim la
reducció de figa; han de quedar ben
coberts.
7. Els arrebossem amb les nous.
8. Podem consumir-los al moment o
tornar-los a congelar.
9. Recordeu treure'ls del congelador una
estona abans per menjar-los amb la
textura adequada.
Per fer-los sense motlle, senzillament
triturem el mató, el barregem amb la mel i
ho congelem 1 hora. Ho remenem bé, hi
posem la reducció de figues i les nous per
sobre i ens ho mengem al moment.
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Gelat de
cireres
Aquest és un gelat de temporada, ja que
de cireres en trobem de l'abril fins com a
molt al juliol. Per tenir-ne més temps, les
podeu congelar!
Ens aporten fibra, vitamines, com la A i la
C, i minerals.
Combinant-ho amb les ametlles és un
gelat molt nutritiu!
Podeu triar si els feu de tres colors o ho
barregeu tot.

Ingredients per a 6 gelats de
mida grossa:
200-205 g de cireres
2 cullerades grosses de
crema d'ametlles
1 iogurt grec de cabra
(també pot ser de soja)

Procediment:
1. Traiem el pinyol de les cireres.
2. Per fer els tres colors, començant per sota tal
com ho veiem a la foto:
a. Barregem la meitat de les cireres amb 1
cullerada de crema d'ametlles.
b. Barregem l'altra meitat de les cireres amb
1 cullerada de crema d'ametlles.
c. Iogurt de cabra.
3. Ho aboquem als motlles i hi posem el pal de

Per fer la crema d'ametlles,
seguim el mateix procediment
que per fer la de cacauet (pàg.8 )

gelat.
4. Els posem al congelador com a mínim 4
hores.
5. Recordeu treure'ls del congelador una estona
abans per menjar-los amb la textura
adequada.
Per fer-los sense motlle, senzillament ho triturem
tot junt i ho posem 1 hora al congelador. Ho
remenem bé i ens ho mengem al moment.
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Gelat
de
Tiramisú
El tiramisú és un pastís típic italià
que es caracteritza pel gust de
cafè, mascarpone i cacau. A mi

Procediment:
1. Per fer la galeta:
a. Ho triturem tot i formem una bola

m'encanta i fent unes variacions

compacta.

de la recepta l'he convertit en un

b. L'estirem entre dos papers de forn fins a

gelat saludable!
Aquest és amb galeta i no cal

aconseguir una capa fina de mig

utilitzar cap motlle.

centímetre de gruix, més o menys.
c. Amb un motlle de galetes tallem 8 cercles
iguals, serà la mida del gelat.

Ingredients per a 4 gelats:
Per a la galeta:

d. Ho reservem al congelador.
2. Mentre es refreda, fem la crema de cafè:

50 g de dàtils

a. Triturem tots els ingredients fins que es

30 g de cacau en pols
50 g de flocs de civada
30 g de xocolata de més del
85%

formi una pasta i ho reservem.
3. Passades 2 hores, les galetes ja estan
congelades i podem fer el muntatge.
4. Repartim la crema de cafè en 4 galetes i a les

3 cullerades petites d'oli de

altres 4 hi posem la mateixa quantitat però de

coco

mascarpone.

Per a la crema de cafè:

5. Les ajuntem i fem una mica de pressió. Amb

40 g de dàtils

un ganivet podem ajudar a fer la forma de

50 g d'anacards

cercle si el contingut se'ns ha escapat per

2 cullerades petites de cafè

alguna part.

en pols

6. Ho congelem 1 hora i ja ens ho podem menjar.

50 g d'aigua

7. Es pot consumir al moment o congelar-ho de

Mascarpone

nou. Recordeu treure-ho una estona abans per
menjar-ho amb la textura adequada.
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Polo de mango i gingebre
Aquesta recepta és molt refrescant!
El mango conté molta aigua, per això quan el congelem es fa la textura de polo!
El gingebre és una arrel que ens dona energia i també és antibacterià! Té un gust molt
característic i amb el mango hi combina superbé!

Procediment:
Ingredients per a 4 minigelats:

1. Pelem i tallem el mango.
2. El triturem. Hem d'obtenir 200 ml

200 ml de mango

si ho fem amb els motlles petits; si

1 cullerada de gingebre (si us

no, caldrà tallar-ne més.

agrada molt n'hi podeu posar

3. Hi afegim el gingebre fresc i ho
tornem a triturar.

més)

4. Ho posem als motlles i hi posem
el pal de gelat.
5. Ho posem al congelador com a
mínim 4 hores.
6. Aquests es poden menjar
directament, no cal treure'ls una
estona abans, ja que és un gelat
de gel!

Si no teniu motlles de gelat, podeu
reconvertir-ho en sorbet.
Per fer-ho, seguim el mateix
procediment i posem la barreja en
un tupper. Ho deixem 1 hora al
congelador, no ha de quedar del tot
congelat. Ho posem en una picadora
i ho triturem una mica. I ja ens ho
podem menjar!
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Gelat
d'alvocat
Us agrada l'alvocat?
És un aliment molt greixós però els
seus greixos són saludables. Si el
barregem amb el cacau, queda
fantàstic i a més estem consumint dos
superaliments!
També utilitzarem la llimona per evitar
que l'alvocat s'oxidi i així mantingui el
color verd tan característic que té.

Procediment:
Ingredients per a 8 minigelats:

1. Obrim els alvocats i en traiem el pinyol.
2. Els buidem i ho triturem junt amb la beguda

2 alvocats

vegetal.

2 cullerades grosses de cacau
en pols 100%

3. Ho separem en 2 bols.

El suc de mitja llimona

4. En un, hi posem el suc de mitja llimona i ho
barregem bé.

50 ml de beguda vegetal

5. En l'altre, hi posem el cacau i ho barregem
bé.
6. Ho aboquem als motlles i hi posem el pal de
Per fer-los sense motlle,

gelat.

senzillament ho triturem tot junt

7. Els posem al congelador com a mínim 4

i ho posem entre 1 i 2 hores al

hores.

congelador. Ho remenem bé i

8. Recordeu treure'ls del congelador una estona

ens ho mengem al moment.

abans per menjar-los amb la textura
adequada.
.
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Gelat de quefir
Una recepta boníssima per compartir!

Ingredients per a una safata

A part que és supersaludable, ja que utilitzem
quefir com a base. El quefir és un producte
làctic fermentat, és un probiòtic molt

grossa (8-10 persones):
1 pot de quefir de cabra d'uns
420 g (també pot ser de vaca)

beneficiós per a la flora intestinal.

4 cullerades de mel
El color blau l'obtenim de l'espirulina, una
alga rica en minerals, vitamines i proteïnes.

Espirulina

Per complementar-ho, podeu triar les fruites

Fruita tallada al gust, jo he

que us vinguin més de gust, molt millor si són

utilitzat: préssec, cireres,

de temporada!

nabius, nectarina i coco rallat

Procediment:
1. Agafem una tercera part del quefir
que utilitzarem i hi barregem la mel i
l'espirulina. Ho reservem en un got.
2. Cobrim una safata amb paper de forn
i hi escampem el quefir restant. Ens
ha de quedar una capa fina, més o
menys d'un dit de gruix.
3. Amb una cullera, escampem la
barreja amb l'espirulina i ens podem
ajudar d'un escuradents perquè
quedi com una sanefa.
4. Tallem tota la fruita i l'escampem per
sobre.
5. Ho congelem unes 4 hores.
6. Abans de menjar-ho, ho traiem i en
fem talls de diferents mides.
7. I ara ja es pot compartir!
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Gelat de
menta
Aquesta recepta és exclusiva per als que
us heu descarregat l'ebook, espero que us
agradi!
Heu provat mai les xocolatines de menta?
Els anomenats Aftereight?
A mi m'agraden molt, i el gelat de menta
també, però moltes vegades fan servir
extractes de menta que hi acaben donant
un gust molt artificial, per no parlar dels
colorants...
En la recepta només utilitzem ingredients
naturals; per tant, potser el color no queda
gaire verd, però el gust és boníssim!
Ingredients per a 8 minigelats:
15 g de fulles de menta
20 g de xocolata negra
200 g d'anacards

Procediment:
1. Posem els anacards en remull 1 hora com a
mínim.

150 ml de beguda vegetal

2. Netegem les fulles de menta.

Una mica més de xocolata per

3. Piquem la xocolata a trossets ben petits.

decorar

4. Escorrem els anacards i els triturem junt amb la
menta i la beguda vegetal, fins que quedi una

He utilitzat un motlle de
minipastissets; podeu fer-ho amb un
motlle de gelat o fins i tot sense.
Per fer-los sense motlle, senzillament
triturem el iogurt amb els gerds i ho
posem 1 hora al congelador; ho
remenem bé i posem xocolata fosa
per sobre i els festucs, i ens ho
mengem al moment.

massa ben fina.
5. Hi afegim la xocolata picada i ho barregem amb
una cullera.
6. Ho posem als motlles.
7. Ho posem al congelador 4 hores com a mínim.
8. Fonem la xocolata.
9. Traiem els gelats del congelador i els posem
xocolata per sobre i uns trossets més de menta.
10. Es poden consumir al moment o congelar-los de
nou. Recordeu treure'ls una estona abans per
menjar-los amb la textura adequada.
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