
Sorvete artesanal de Chocolate e de Creme 
Receita enviada pela Youtuber Ionara Abdo 

 
Diante do calor que assola o país, a Youtuber Ionara Abdo compartilhou 
conosco duas receitas fáceis, baratas e deliciosas de sorvete de chocolate 
e de creme. Quem desejar fazer variações, acrescentando pedaços de 
chocolate ou passas ao rum, por exemplo, terá uma excelente sobremesa. 
 

Sorvete de Chocolate 
Ingredientes 

1/2 litro de leite morno 
01 caixa de creme de leite gelado (se for lata, sem o soro) 
01 caixa de leite condensado 
06 colheres de chocolate em pó 50% cacau 
01 envelope de gelatina incolor e sem sabor 
 
Modo de Fazer 

Bata no liquidificador o leite morno, o leite condensado, o creme de leite e 
o chocolate em pó até todos os ingredientes estarem bem incorporados. 
 
Coloque no microondas uma xícara com cinco colheres de água por 15 
segundos. Após isso, dissolva o pacote de gelatina na água morna. 



Acrescente ao creme que está no liquidificador e bata por mais cinco 
minutos, pelo menos.  
 
Coloque em uma vasilha, tampe e leve ao freezer por cerca de quatro 
horas. Ao começar a cristalizar (criar pedaços de gelo na superfície da 
vasilha), retire do freezer e leve à batedeira até dobrar de volume. Após 
terminar de bater, pode acrescentar pedaços de chocolate ou passas, por 
exemplo. Ou simplesmente deixar apenas o sabor do chocolate. Tampe e 
leve de volta ao freezer por cerca de 12 horas. 
 
 

Sorvete de Creme 

Ingredientes 

03 gemas peneiradas 
1/2 xícara de açúcar 
03 caixas de creme de leite 
01 caixa de leite condensado 
01 colher de sopa de baunilha 
 
Modo de Fazer 

Peneire as gemas na bacia da batedeira e acrescente o açúcar, batendo 
até dobrar de volume. Acrescente a baunilha e continue batendo por mais 
alguns minutos, misturando sempre a parte que fica nas bordas da 
batedeira.  
 
Em uma panela misture o creme de leite e o leite condensado, levando 
para ferver. Mexa sempre e, quando abrir fervura, desligue.  
 
Vá acrescentando, aos poucos,  esse creme de leite fervente às claras e 
continue batendo até a mistura estar completamente fria. Coloque em 
uma vasilha, tampe e leve ao freezer por cerca de quatro horas, ou até 
começar a cristalização da massa. Após isso, leve de volta à batedeira. 
Coloque novamente na vasilha, tampe e leve ao freezer por 12 horas. 
 
Veja as receitas nesse link 
https://www.youtube.com/watch?v=LVSDm6kS7MY&feature=youtu.be 

 



Apaixonada pela culinária simples, a Youtuber 
paulistana Ionara Abdo sempre fez sucesso com 
seus doces e salgados. Diante da qualidade do que 
fazia e o carinho que tinha pela Gastronomia do 
dia a dia, amigos sugeriram que ela criasse um 
canal para o compartilhamento de seus quitutes. 

Seu desafio é buscar receitas simples e deliciosas, atendendo sempre ao pedido de 
seus seguidores. Curta, compartilhe, acompanhe e inscreva-se no canal de Ionara 
Abdo.  

 

 

 

 

 

 


