
 

Olá parabéns por adquirir esse e-book, a partir de agora você terá 

acesso as melhores informações 

relacionadas a criação de geladinhos gourmet, nesse material 

reunimos as receitas mais deliciosas 

que certamente agradará todos os consumidores. 

 

O que você encontrará nessa apostila digital? 

1. Lista de materiais necessários para iniciar o trabalho. 

2. Instruções de como produzir da melhor maneira. 

3.  81 Receitas de geladinho gourmet, populares com Nutella e 

ninho, detox e alcoólicas. 

4. Te ensinaremos como vender todos os dias para muitas 

pessoas. 

5. Te ensinaremos como, usar o Instagram para vender seus 

geladinhos e te ensinaremos como conseguir seguidores. 

 

 

Não há nada melhor do que uma sobremesa fresquinha e saborosa 

em um dia quente, não é mesmo?  

Por isso, estas receitas de geladinho gourmet são perfeitas para 

quem quer inovar na cozinha e preparar receitas verdadeiramente 

deliciosas. 



 Confira preparos saudáveis, criativos e até mesmo com bebidas 

alcoólicas. 

 

 

Materiais necessários: 

Para iniciar precisará de alguns utensílios básicos que são: 

 

• Funil: Bom vou adiantar uma dica aqui, opte por 

um Funil de boca larga pois os 

finos pode demorar a passagem de liquido mais 

grosso como os de mousse. 

 

 

• Saco para Confeitar: Bom estes sacos são 

essenciais para colocar a Nutella 

 

 

 

 

• Jarra ou tigela: Para colocar a mistura 

recomendo que seja de 2 a 4 litros para 

quantidade maiores. 

 

 

 



 

• Saco Plástico: Bom existe vários no mercado 

e pelo que tenho observado o melhor para 

se trabalhar são os de 4 ou 5 milímetros de 

espessura do saco, lembre-se que não é o 

tamanho, mas sim a qualidade do saco quanto 

mais milímetro mais resistente. Muitos sacos 

que encontramos no mercado são finos e 

baratinhos que acabam estourando em contato 

com temperatura alta do frízer. 

• Liquidificador: Bom, esse item provavelmente 

deve ter na sua  casa, se não recomendo 

comprar um de copo maior, pois os tradicionais são 

de 1,500 ml e para bater uma base de 1 

litro fica muito complicado pois existem outros 

ingredientes líquidos como o leite 

condessado creme de leite e a quantidade de litro 

acaba excedendo.  

 

 

Receita base: 

 

1 Litro de Leite 

• 1 cx de leite condensado de 395gr 

• 1 colher de sopa de Liga Neutra moderada, ( A liga serve 

para evitar os cristais de gelo e ajudar na cremosidade, isso não 

quer dizer que 

seu geladinho vai ficar sem cristais de gelo ou bem cremosinho. 

 

Eu utilizo saco de 6x25 



• Nutella, Ovomaltine e Paçoca (Rende de 9 a 10 geladinhos com 

150 ml) 

• Os de Mousse e Morango Rende de 11 a 12 devido ao creme de 

leite, com150ml 

• Bom, por que eu não utilizo creme de leite? Porque quero mostrar 

o 

básico para te ajudar a economizar. 

• Mas fica ao seu gosto acrescentar 1 cx de creme de leite para 1 

litro de receita base 

 

LIGA NEUTRA OU EMULSIFICANTE 

 

POR QUE USAR??? 

Bom a Liga Neutra serve para EVITAR os cristais de 

gelo no geladinho e também ajuda na cremosidade. 

O emulsificante, normalmente é utilizado nos 

sorvetes para dar volume, cremosidade e arear. 

Utilizar este produto vai ficar a seu critério e gosto 

tem muitas meninas que usam. 

Vejo inúmeros receitas na internet onde as pessoas 

mandam colocar emulsificante na cauda dos 

geladinhos. 

Infelizmente alguns ENSINAM errado pois ele é um 

produto próprio para sorvete, ou seja, para massa e 

não para calda líquida que vai ser congelada. 

 

POR QUE USAR??? 

Este Produtos são bem encontrados em casas 



de PRODUTOS PARA SORVETES, ALGUNS 

MERCADOS, DISTRIBUIDORAS... 

 

COM LIGA NEUTRA SEM LIGA NEUTRA 

Podemos ver a diferença do 

geladinho gourmet com e sem o 

uso da liga neutra. 

Mas você é livre para escolher se 

pretende usar ou não. 

Mas eu não abro mão. 

Além de evitar a formação de 

cristais de gelo, da cremosidade e 

ajuda a retardar o derretimento 

do seu geladinho 

 

Modelo base para calcular o preço e o lucro 

dos geladinhos gourmet. 

 

Matéria Prima/ Receita 

Lata de Leite Condensado R$4,00 

Gelatina Sabor Morango R$1,50 

Suco Tang Sabor Morango R$ 1,50 

 

Valor Total dos Produtos: R$7,00 

Rende 10 Saquinhos 

Divida o Valor Total Pela Quantidade de Saquinhos 

 



Você Terá o Custo de cada saquinho 

R$7,00/ 10= 0,70 

 

Multiplique por 3 para saber o valor a ser vendido 

R$0,70X3=R$2,10 

 

O preço do geladinho de gourmet morango ficou abaixo do valor do 

mercado, que é R$3,45 isso não é um problema posso optar por 

vende-lo a um custo maior e obter mais lucratividade ou optar por 

um preço menor como atrativo de mercado. 

Agora que você já sabe como calcular o valor para vender a sua 

receita, confira duas receitas de geladinhos gourmet que podem ser 

vendidas a R$3,45 cada. 

 

 

 

 

 

81 RECEITAS DE GELADINHO GOURMET 

 

Ninho com Nutella  

• Receita Base 1 litro 

• 8 colheres de sopa de leite Ninho 

• 1 Colher de chá de Nutella 

• Bata no liquidificador ou na batedeira por 

aproximadamente 25 a 30 segundos na 

velocidade 1 do seu liquidificador, pois esse 

processo serve para misturar os ingredientes 

e evitar a famosa espuma. 



• Primeiro espalhe bem a Nutella no saquinho 

em seguida adicione o liquido! 

 

Morango com Nutella  

• Receita Base 

• 150 a 200 gramas de morango 

• 1 suco 25gr Tang ou outro já 

adoçado 

• 1 cx de creme de Leite 

• 1 Colher de chá de Nutella no Saco 

• Mesmo processo bater os 

ingredientes, espalhar a Nutella no 

saquinho.  

 

Paçoquinha, Amendoim.  

• Receita Base 

• 8 paçoquinha 

Para fazer o de paçoquinha recomendo que bata 

apenas a base primeiro no liquidificador. 

Em seguida pegue 1 prato e as 8 

PAÇOQUINHAS e amasse esfarelando no prato. 

Depois basta acrescentar na receita base e misturar. 

OBS: Tenho observado que bater a paçoquinha 

libera mais espuma. 

Fazendo desta forma você pode evitar muita espuma 

no seu Geladinho.  

 



 

Ovomaltine 

• Receita Base  

• 8 colheres de sopa de Ovomaltine 

• Bata todos os ingredientes no 

Liquidificador 

• Dica: Se quiser pode acrescentar 

umas 2 ou 3 colheres de sopa de leite 

ninho. 

• Bata por aproximadamente entre 20 a 

30 segundos ou até os ingredientes 

misturar. 

 

Mouse de Limão  

• Receita base 

• 5 limões pequenos ou 4 

limões grandes. 

• 1 Tang de Limão ou outro 

já adoçado 

• 1 cx de Creme de Leite 

• Bata todos os ingredientes  

 

Esse e-book é apenas uma amostra, para 

adquirir a versão completa dele acesse. 

https://www.produtorhotmart.com/geladinhogourmet 
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