
E-BOOK: 

Do campo à mesa. Os benefícios do ovo 

para uma alimentação saudável na infância.

Você sabia que a alimentação é um dos 3 itens mais 

importantes para o desenvolvimento da criança? 

Sendo os outros dois: estímulos e o ambiente que 

convivem.

Neste e-book, você vai encontrar informações e dicas 

valiosas sobre a alimentação infantil em todas as fases 

da vida de uma criança, desde a introdução alimentar 

até a pré adolescência. 

Aqui, você que é mãe ou pai vai aprender a como 

oferecer para os seus filhos uma alimentação saudável 

em todas as refeições do dia, a fim de 

prevenir a obesidade infantil e outras doenças 

relacionadas a uma má alimentação. 
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Capítulo 1. 

Saúde na Infância

Muitos estudos já comprovaram que é 

durante a infância que são estabelecidos os 

hábitos alimentares que nos acompanharão 

durante toda a vida. Assim, as chances de um 

indivíduo se alimentar corretamente na fase 

adulta é muito maior quando esta escolha é 

feita ainda nos primeiros anos de vida, 

criando-se um hábito.

Crianças que não possuem uma dieta 

equilibrada podem apresentar uma limitação 

intelectual, pois a capacidade de aprendizado 

é influenciada pela nutrição. Esse assunto é de 

suma importância e preocupa os pais, 

educadores, médicos etc, pois o aumento da 

obesidade infantil é uma máxima atual.

 

Dados do Ministério da Saúde indicam que uma 

em cada três crianças brasileiras, entre cinco 

e nove anos, está acima do peso. A obesidade 

é a causa mais comum de crescimento 

anormal na infância, além de ser a causa mais 

comum de doenças na fase adulta. 

É preciso fazer valer o direito das crianças de 

terem uma alimentação saudável, 

combatendo de vez a alimentação calórica e 

pouco nutritiva a que estamos habituados. A 

infância atual é diferente da geração 

anterior, ela está pautada em um cenário 

sedentário e com fácil acesso a produtos 

industrializados.

Diante disso, os pais devem priorizar uma 

dieta saudável aos seus filhos. Vamos te 

mostrar como nos próximos capítulos e para 

isso vamos voltar um pouco no tempo.

 



Capítulo 2. 

Introdução alimentar

A partir dos 6 meses a introdução dos 

alimentos deve ser feita de forma lenta e 

gradual e, principalmente, saudável. Legumes, 

proteínas, verduras e cereais devem fazer 

parte da dieta infantil, fuja dos sucos 

instantâneos e produtos industrializados, 

esses não devem fazer parte da dieta da 

criança.

   Se a criança estiver sendo amamentada =        

Três refeições diárias

   Se estiver desmamada = Cinco refeições            

diárias

Os alimentos devem ser cozidos e oferecidos 

separadamente, para que a criança aprenda 

a identificar as cores e sabores.

Ovo é um importante aliado na introdução 

alimentar, além de conter todos os nutrientes 

necessários para o crescimento saudável dos 

bebês e crianças, ele fornece energia por 

conta do alto teor de proteína e proporciona 

vitamina D ao organismo de forma natural.

Devido à sua consistência macia, o ovo é fácil 

de mastigar e digerir. A gema contém 

gorduras monoinsaturadas, por isso não é 

prejudicial ao organismo.

A introdução do ovo na dieta das crianças 

deve ser feita aos poucos. A partir dos 6 

meses de idade recomenda-se começar com 

a gema e de preferência bem cozida, sem 

adição de sal.

A partir dos 10 meses, você pode começar a 

introduzir o ovo em outras formas como, por 

exemplo, ovo mexido (sem tempero), omelete 

e cozido. O ovo frito deve ser evitado até os 

24 meses de idade.

CURIOSIDADE: Você sabia que é necessário de 

8 a 10 repetições para que a criança aceite o 

sabor do alimento? Então, não desista na 

primeira vez que oferecer determinado 

alimento e o bebê recusar, tenha constância. 

Nesse momento você estará formando o 

paladar da criança e uma alimentação 

variada garante a quantidade de todos os 

nutrientes para uma nutrição adequada.

 



Capítulo 3. 

Pirâmide alimentar

Os grupos alimentares fazem parte da 

pirâmide alimentar, nela são encontrados 

todos os nutrientes para uma alimentação 

balanceada e que siga as necessidades 

nutricionais do nosso organismo. Com ela 

também é possível manter as calorias 

controladas.

A pirâmide é dividida em 4 níveis, com 8 

grupos principais de alimentos. Os alimentos 

mais próximos à base devem ser mais 

presentes na dieta infantil, resultando na 

maior parte do consumo diário. 

 

Água e Líquidos

GRUPO 4

GRUPO 5

GRUPO 7 GRUPO 8

GRUPO 6

GRUPO 1

GRUPO 2 GRUPO 3



Já os alimentos mais próximos do topo, são os 

que devem ser consumidos com mais cautela. 

Isso porque possuem maiores níveis de 

calorias e podem prejudicar a alimentação 

balanceada das crianças.

Abaixo, confira como a pirâmide deve ser 

montada para as crianças, segundo o 

Departamento de Nutrologia da Sociedade 

Brasileira de Pediatria.

Bebês de 6 a 11 meses:

Nessa fase, a criança já consome alimentos 

sólidos mas o aleitamento materno ainda é 

essencial. Aqui os grupos recomendados são o 

2,3, 4 e 5. Açúcar e doces são proibidos.

Entre 1 e 3 anos de idade:

Aqui, as frutas passam a ser muito 

importantes. Nessa idade, todos os níveis são 

permitidos, mas as quantidades variam de 

acordo com cada subgrupo da pirâmide. 

Açúcares e doces passam a ser consumidos, 

mas em pequenas porções.

De 3 a 10 anos:

Nos grupos de crianças com idade 

pré-escolar e escolar, a quantidade de 

comida indicada é igual, e mudará apenas 

quando elas chegarem na adolescência.

A partir dos 10 anos:

Ao chegar na adolescência, a alimentação 

passa a ser a mesma que a de um adulto. 

Afinal, é quando se inicia uma intensa fase de 

crescimento e, por isso, é preciso se 

alimentar de forma mais completa.

Confira na tabela abaixo como fica a divisão 

das porções de cada grupo para todas as 

etapas do crescimento de uma criança.

 



Grupos

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 7

Grupo 8

Grupo Alimentar

Cereais, pães, tubérculos e raízes

Verduras e Legumes

Frutas

Leites, queijos e iogurtes

Carnes e ovos

Feijões

Óleos e gorduras

Açúcar e doces

3

3

3

Leite materno

2

1

2

0

6 a 11 meses
Porções ao dia

4

5

3

3

2

1

2

1

1 a 3 anos
Porções ao dia Porções ao dia

3

5

3

3

2

1

1

1

Adolescente

3

5

3

3

2

1

1

1

Pré-escolares
Porções ao dia

Porções recomendadas diariamente.



Capítulo 4. 

Ovo: um aliado na alimentação 

infantil

O ovo pertence ao 5º grupo da pirâmide 

alimentar e é fonte de proteína, é rico em 

minerais como fósforo, selênio, ferro, 

potássio, zinco, e em vitaminas A, B12 e D e por 

isso não devem faltar receitas com ovos para 

a crianças.

O ovo passou de vilão a herói, ganhando 

status de SEGUNDO ALIMENTO MAIS 

COMPLETO DO MUNDO, ficando atrás somente 

do leite materno. Tudo que é necessário para 

que haja uma vida, está contido no ovo. 

A alimentação infantil deve ser equilibrada, 

contendo diversos tipos de nutrientes, como 

carboidratos, proteínas, vitaminas e fibras. 

Além disso, o ovo é um alimento acessível e 

agradável ao paladar. De fácil digestão, o 

organismo infantil aproveita todos os 

benefícios que este alimento proporciona.

Veja 6 motivos para inserir o segundo 

alimento mais completo do mundo na 

alimentação infantil:

1. Auxilia no combate à anemia infantil;

2. É uma das principais fontes de colina, uma 

substância que auxilia na formação do 

sistema nervoso e na preservação da 

memória;

3. Contém os carotenóides, zeaxantina e 

luteína, essenciais para o desenvolvimento da 

boa visão;

4. É rico em vitamina D, importante para 

absorção do cálcio, fortalecendo o 

desenvolvimento ósseo;

5. Aumento da saciedade e a disposição para 

prática de atividades físicas;

6. Melhora a concentração em atividades 

intelectuais;

O ovo é um alimento que deve ser usado de 

forma equilibrada para que possa realmente 

contribuir para a nutrição das crianças e, 

portanto, para a saúde delas.

 



Capítulo 5. 

Receitas para montar  um 

cardápio saudável 

Descomplique na hora de preparar as refeições 

diárias das crianças, agora que você já sabe tudo 

sobre a pirâmide alimentar, vamos te mostrar opções 

de receitas saudáveis para você se inspirar.



Tempo: 20min

Rendimento: 1 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes
 
1 unidade de Label Rouge Ovos Caipiras 

O Show da Luna!

1 batata média

1 colher (de chá) de cebola picada

½ unidade de abobrinha italiana picada

1 colher (de café) de sal

Um fio de Azeite

Papinha de batata, abobrinha 

e ovo

Modo de preparo
 

Em uma panela pequena, refogue a 

cebola, a batata e a abobrinha. Cubra 

com água e cozinhe até a batata e a 

abobrinha estarem bem cozidas. Cozinhe 

o ovo à parte. Junte tudo no prato e 

amasse com um garfo. Adicionar um fio 

de azeite no fim.



Tempo: 15min

Rendimento: 4 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes
 
2 unidades de Label Rouge Ovos Caipiras 

O Show da Luna!

2 bananas nanicas maduras (médias)

½ xícara de aveia em flocos

1 colher (sopa) de extrato de baunilha

1 colher (sopa) de canela ou 1 colher de 

cacau em pó

Panqueca de banana 

com aveia

Modo de preparo
 

Amasse as bananas em uma travessa 

funda. Adicione os ovos inteiros e misture 

bem. Adicione a baunilha, a aveia e a 

canela (ou o cacau em pó) Unte uma 

frigideira com um pouco de óleo e leve 

ao fogo até aquecer. Coloque uma 

colherada grande (ou uma concha) da 

massa na frigideira. Cozinhe de 2 a 3 

minutos. Quando a massa começar a 

soltar umas bolhinhas, vire e deixe mais 1 

a 2 minutos. Repita o processo de 

cozimento para as demais porções. Sirva 

com sua cobertura favorita.



Tempo: 1h

Rendimento: 20 unidades

Dificuldade: fácil

Ingredientes
 

2 unidades de Label Rouge Ovos Caipiras 

O Show da Luna!

2 xícaras (chá) de arroz cozidos 

4 colheres (sopa) de leite

6 colheres (sopa) de farinha de trigo

1/2 colher (chá) de fermento químico em 

pó

100g de parmesão ralado

100g de muçarela

2 unidade de tomates picados sem 

sementes (tamanho médio)

Bolinho de arroz assado e 

recheado com queijo

1 colher (sopa) de orégano

Sal a gosto

Cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo
 

Junte em um recipiente o arroz, o leite, 

ovos, queijo ralado, orégano e o sal;

Adicione seis colheres de farinha de trigo 

e misture até que fique homogêneo;

Modele os bolinhos e coloque o tomate e 

a muçarela no centro, feche-os e 

coloque em uma assadeira untada com 

óleo

Leve para assar no forno médio (180ºC) 

pré-aquecido por cerca de 20 minutos ou 

até que estejam dourados.



Ingredientes
 
5 unidades de Label Rouge Ovos Caipiras 

O Show da Luna!

2 1/2 xícaras de chá de polvilho azedo

1 1/2 xícara de chá de polvilho doce

500g de batata baroa (mandioquinha) 

cozida

500g de queijo minas ralado

2 unidades de cenouras (média) sem 

casca raladas bem finas

1 colher de sopa de fermento químico 

em pó

Sal a gosto

Manteiga para untar

Pão de queijo Caipira

Modo de preparo
 

Pré-aqueça o forno a 180 °C. Unte uma 

assadeira com um pouco de manteiga ou 

óleo.

Amasse a batata baroa até virar um 

purê.

Acrescente os outros ingredientes, com 

exceção do fermento e mexa. Adicione o 

fermento e misture.

Faça bolinhas de massa com as mãos.

Coloque as bolinhas em uma forma 

untada.

Leve ao forno por aproximadamente 25 

minutos.

Tempo: 1h

Rendimento: 25 unidades

Dificuldade: fácil



Tempo: 1h

Rendimento: 8 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes
 
2 unidades de Label Rouge Ovos Caipiras 

O Show da Luna!

½ xícara (chá) de farinha de trigo

1 xícara (chá) de farinha de trigo integral

4 colheres (sopa) de manteiga

½ xícara (chá) de leite

1 xícara (chá) de folhas de espinafre

1 colher (sopa) de açúcar refinado

½ xícara (chá) de muçarela cortada em 

cubinhos

Muffin de espinafre com 

queijo

1 colher (sopa) de gergelim preto

2 colheres (chá) de fermento químico 

em pó

1 colher (chá) de sal

Manteiga para untar

Modo de preparo
 

Pré-aqueça o forno a 180ºC (temperatura 

média). Unte uma fôrma de muffin ou 8 

forminhas individuais de empadinha com 

manteiga e polvilhe com farinha. Numa 

panelinha, derreta a manteiga.

No liquidificador, bata o leite e o 

espinafre. Junte os ovos e a manteiga 

derretida e bata novamente. Reserve.

Numa tigela grande, peneire as farinhas, 

o fermento, o açúcar e o sal. 

Faça um buraco no centro e despeje a 

mistura de espinafre. Misture com uma 

colher até a farinha absorver todo o 

líquido.

Coloque 2 colheres (sopa) de massa em 

cada forminha, salpique com os pedaços 

de queijo, cubra com mais 1 colher de 

massa e polvilhe com o gergelim preto. 

Leve ao forno por 20 minutos.

Retire os muffins da assadeira e coloque 

sobre uma grade para esfriar. Sirva 

mornos ou à temperatura ambiente.



Tempo: 40min
Rendimento: 12 porções
Dificuldade: fácil

Ingredientes
 

3 unidades de Label Rouge Ovos Caipiras 

O Show da Luna!

2 maçãs gala (média) inteiras

2 xícaras de açúcar mascavo

1 xícara de óleo

2 xícaras de farinha de trigo integral

1 xícara de aveia em flocos

1 colher de sopa de fermento químico em 

pó

1 colher de sopa de canela em pó

100g de castanha do Pará trituradas

Açúcar demerara e canela para 

polvilhar

Bolo integral de Maçã, Canela 

e Castanha

Modo de preparo
 

No liquidificador bata os ovos, o açúcar 

mascavo, o óleo e as cascas das maçãs. 

Em uma tigela, misture a farinha com a 

aveia, o fermento e a mistura do 

liquidificador. Junte à mistura, as maçãs 

picadas a canela e as castanhas do Pará. 

Em uma assadeira com furo no meio ou 

retangular, untada com óleo e farinha 

integral, coloque a mistura do bolo. Por 

cima salpique a mistura de açúcar 

demerara com canela. Asse em forno 

pré-aquecido e em 180ºC por 35 minutos.



Tempo: 10min
Rendimento: 2 porções
Dificuldade: fácil

Ingredientes
 

4 unidades de Label Rouge Ovos Caipiras 

O Show da Luna!

Sal e pimenta-do-reino a gosto

⅓ de xícara (chá) de creme de leite 

fresco

100g de requeijão

Manteiga para untar

Modo de preparo
 

Com um batedor de arame (fouet), bata 

bem os ovos com sal e pimenta-do-reino 

a gosto. 

Ovos mexidos cremosos

Adicione o creme de leite e misture. Em 

frigideira untada com manteiga sobre 

fogo baixo, despeje a mistura e distribua 

colheradas do requeijão. Tampe e deixe 

cozinhar até a borda ficar firme. 

Misture rapidamente e sirva.

 



Tempo: 30min

Rendimento: 4 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes
 

2 unidades de Label Rouge Ovos Caipiras 

O Show da Luna!

1/2 xícara (chá) de açúcar refinado

3 colheres (sopa) de manteiga ou 

margarina em temperatura ambiente

3 colheres (sopa) de leite

3 colheres (sopa) de achocolatado em pó

1 xícara (chá) de farinha de trigo

1/2 colher (chá) de fermento químico em 

pó

Margarina e farinha de trigo para untar

Bolo de caneca de chocolate 

Calda
 

5 colheres (sopa) de açúcar refinado

2 colheres (sopa) de achocolatado em pó

1 colher (chá) de margarina

1 colher (sopa) de leite

Modo de preparo
 

Em uma tigela, misture com uma colher 

de pau os ovos, o açúcar, a manteiga e o 

leite. Adicione a farinha e o achocolatado 

peneirados e misture até homogeneizar. 

Acrescente o fermento e misture 

delicadamente. 

Despeje a massa até a metade da 

capacidade de uma caneca de 250ml e 

leve ao forno micro-ondas, em 

temperatura média, por 3 minutos. Deixe 

descansar por 5 minutos. Misture todos 

os ingredientes da calda em uma tigela e 

leve ao microondas, em potência média, 

por 3 minutos. Despeje nas canecas e 

sirva.

Eu vou
descobrir!



Tempo: 20min (+10min de descanso)
Rendimento: 10 unidades
Dificuldade: fácil

Ingredientes
 

2 unidades de Label Rouge Ovos Caipiras 

O Show da Luna!

1 xícara (chá) de açúcar refinado

1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo

1 colher (chá) de fermento químico em pó

1/2 xícara (chá) de leite

2 colheres (sopa) de margarina em 

temperatura ambiente

Muffin com Gotas de Chocolate 

feito no micro-ondas

100g de gotas de chocolate ao leite ou 

chocolate em barra picado

Margarina e farinha de trigo para untar

Modo de preparo
 

Em uma tigela, peneire o açúcar, a 

farinha, o fermento e reserve. Quebre 

os ovos em outra tigela e bata com um 

garfo. 

Adicione o leite, a margarina e misture 

com uma colher.

Despeje sobre os ingredientes secos, 

mexendo até homogeneizar. Despeje em 

forminhas para muffins de papel 

próprias para micro-ondas. 

Polvilhe com as gotas e leve ao 

micro-ondas em potência média por 5 

minutos.

Deixe descansar por 10 minutos e sirva, 

se desejar, decorado com chantilly e 

confeitos de chocolate.



Tempo: 1h

Rendimento: 20 unidades

Dificuldade: fácil

Ingredientes
 

2 unidades de Label Rouge Ovos Caipiras 

O Show da Luna!

2 xícaras (chá) de queijo de minas padrão 

(meia cura) ralado

1/2 xícara (chá) de óleo

1 xícara (chá) de leite

250g de polvilho doce 

(aproximadamente)

250g de polvilho azedo

Óleo para untar

Minipizza de pão de queijo

Recheio

2 colheres (sopa) de óleo

1 cebola média picada

1 tomate médio picado

500g de presunto cortado em tirinhas

2 xícaras (chá) de molho de tomate

300g de queijo muçarela ralado

Orégano para polvilhar

Modo de preparo
 

Para o recheio, aqueça uma panela com 

o óleo, em fogo médio, e frite a cebola 

até murchar. 

Adicione o tomate, o presunto e refogue 

por 3 minutos. 

Adicione o molho de tomate e cozinhe 

até ferver. 

Desligue e reserve. Para a massa, em 

uma tigela, misture os ovos, o queijo, o 

óleo e o leite. Acrescente os polvilhos, 

aos poucos, até formar uma massa 

homogênea. Se necessário, adicione mais 

polvilho doce. Divida a massa em bolinhas 

e abra com um rolo, formando disquinhos 

de 10cm. Coloque um ao lado do outro em 

uma fôrma grande untada, espalhe o 

refogado de presunto sobre eles e cubra 

com a muçarela. Polvilhe com orégano e 

leve ao forno médio, pré-aquecido, por 

20 minutos ou até assar e dourar. 

Sirva.



Tempo: 1h (+30min de geladeira)
Rendimento: 25 unidades
Dificuldade: fácil

Ingredientes
 

2 unidades Label Rouge Ovos Caipiras 

O Show da Luna!

1 xícara (chá) de manteiga derretida

1 colher (chá) de sal

1 xícara (chá) de requeijão cremoso

3 xícaras (chá) de farinha de trigo

Margarina e farinha de trigo para untar

Recheio
 

1/2 xícara (chá) de requeijão cremoso

1/2 xícara (chá) de queijo muçarela ralado

1/2 xícara (chá) de ricota amassada

1 colher (sopa) de orégano seco

Modo de preparo
 

Bata no liquidificador a manteiga 

derretida, 1 ovo, o sal e o requeijão 

cremoso até homogeneizar. Despeje em 

uma vasilha e adicione a farinha, aos 

poucos, mexendo com uma colher até 

dar liga. Sove por 2 minutos, embrulhe 

em filme plástico e leve à geladeira por 

30 minutos. Para o recheio, em uma 

tigela, misture o requeijão, a muçarela, a 

ricota e o orégano até homogeneizar. 

Reserve.

Pastelzinho assado com 3 queijos

Entre duas folhas de filme plástico, abra 

a massa com a ajuda de um rolo e corte 

com a boca de um copo ou com um 

cortador próprio de 10cm de diâmetro. 

Coloque o recheio nas massas e dobre 

apertando as bordas com um garfo para 

selar. Organize em uma fôrma, untada e 

enfarinhada e pincele com o ovo batido 

com um garfo. Leve ao forno médio, 

pré-aquecido, por 20 minutos ou até 

dourar levemente. 

Retire e sirva em seguida.



Ingredientes
 

2 unidades de Label Rouge Ovos Caipiras 

O Show da Luna! levemente batidos

1/2 xícara (chá) de bacon

1/2 cebola média

1/2 xícara (chá) de milho cozido

2 colher (sopa) de cheiro-verde

1 colher  (sopa) de amido de milho

100ml de leite

sal e pimenta-do-reino à gosto

massa de pastel

2 colheres  (sopa) de parmesão

Tortinha Salgada de 

Massa de Pastel

Modo de preparo
 

Frite o bacon na própria gordura, 

adicione a cebola, em seguida o milho e o 

cheiro-verde. 

Junte o amido e misture bem. 

Acrescente o leite e mexa até formar 

um creminho grosso. 

Tempere com sal e pimenta-do-reino e 

deixe esfriar.

Quando a mistura estiver fria junte o 

parmesão e os ovos e misture.

Coloque a massa de pastel na forma, 

preencha com o recheio e leve para 

assar e 200ºC até dourar. É rapidinho, 

coisa de 8 a 15 minutos.

Essa quantidade de recheio dá para 

fazer de 6 a 10 unidades dependendo do 

quanto você colocar de recheio em cada 

uma.



AGORA DIVIRTA-SE 

COM AS ATIVIDADES 

DE O SHOW DA LUNA!

AGORA DIVIRTA-SE 

COM AS ATIVIDADES 
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Crepioca

Coloque todo o conteúdo em uma 

frigideira antiaderente levemente quente 

e mantenha em fogo baixo

Deixe por alguns segundos e vire para 

dourar do outro lado

Não é necessário untar com óleo, azeite 

ou manteiga

Você pode comer sem recheio ou 

recheá-lo com frango desfiado, queijo… 

como a sua imaginação permitir!

Tempo: 5min
Rendimento: 1 porções
Dificuldade: fácil

Ingredientes
 

1 colher (sopa) de goma de tapioca

1 ovo caipira Label Rouge

para crepioca doce, adicione 

mel a gosto para crepioca 

salgada, adicione uma pitada de 

sal a gosto

Modo de preparo
 

Em um recipiente, bata bem o ovo

Adicione a goma de tapioca e bata 

novamente (pode bater com um garfo 

mesmo), até obter uma mistura 

homogênea

O SHOW DA LUNA!

 

  



Tempo: 25min
Rendimento: 4 porções
Dificuldade: fácil

Ingredientes
 

2 unidades de Label Rouge Ovos Caipiras 

O Show da Luna!

3 colheres (sopa) de iogurte ou leite

1 colher (sopa) de açúcar ou adoçante 

culinário

1 colher (chá) de extrato de baunilha

manteiga quanto baste

Omelete Doce 

Modo de preparo
 

Separe as gemas das claras e com uma 

batedeira ou fouet, bata as claras em 

neve.

Em outro recipiente, bata as gemas com 

o iogurte, o açúcar e o extrato de 

baunilha.

Acrescente as claras em neve às gemas 

e misture delicadamente, sempre de 

cima para baixo.

Aqueça uma frigideira antiaderente com 

um pouco de manteiga, assim que 

derreter, despeje os ovos batidos e 

cozinhe em fogo baixo.

Com ajuda de uma espátula, vire a 

omelete doce para dourar do outro lado.

Sirva em seguida.

Dica: Se gostar, recheie com frutas ou 

creme doce de sua preferência.



Tempo: 50min
Rendimento: 9 porções
Dificuldade: fácil

Ingredientes
 

2 unidades de Label Rouge O Show da 

Luna!

10 colheres (sopa) de manteiga sem sal 

(se usar manteiga com sal, não coloque o 

sal pedido na receita)

1 e 1/4 de xícara (chá) de açúcar refinado

3/4 de xícara (chá) de cacau em pó 

(cacau 100%)

1/2 colher (chá) de sal

1/2 xícara (chá) de farinha de trigo

1/2 xícara (chá) de nozes, castanhas, 

amendoim ou pedaços de chocolate 

(opcional)

Brownie

Modo de preparo
 

Pré-aqueça o forno a 160 graus.

Forre uma forma quadrada de 20 cm 

com papel manteiga.

Em uma tigela própria, misture a 

manteiga, o açúcar, o cacau e o sal.

Coloque 30 segundos no microondas, 

mexendo em seguida até que a massa 

esteja uniforme e brilhante.

Com a massa morna junte os ovos, um a 

um.

Bata bem a massa com uma colher de 

pau ou espátula.

Adicione a farinha e misture muito bem.

Bata a massa com a colher de pau ou 

espátula fazendo movimentos circulares 

vigorosos.

Se estiver usando oleaginosas ou 

pedaços de chocolate, misture em 

seguida.

Espalhe o brownie na forma, alise o topo 

e leve ao forno por cerca de 30 minutos, 

ou até que o topo esteja com uma 

casquinha crocante

Recheio

2 colheres (sopa) de óleo

1 cebola média picada

1 tomate médio picado

500g de presunto cortado em tirinhas

2 xícaras (chá) de molho de tomate

300g de queijo muçarela ralado

Orégano para polvilhar

Modo de preparo
 

Para o recheio, aqueça uma panela com 

o óleo, em fogo médio, e frite a cebola 

até murchar. 

Adicione o tomate, o presunto e refogue 

por 3 minutos. 



LABEL ROUGE OVOS CAIPIRAS O SHOW DA LUNA!

Luna, Júpiter e Cláudio já descobriram 

que as aves dos “Ovos Caipiras O Show 

da Luna!” são criadas soltas ao verde do 

campo, onde ciscam, tomam banho de 

sol, descansam à sombra e se alimentam 

de ração de origem vegetal, garantindo 

dessa forma ovos muito mais saudáveis 

e saborosos.

Embarque com seus filhos em uma 

aventura divertida com os Ovos Caipiras 

O Show da Luna!
“A Label Rouge lança a linha de Ovos 

Caipiras “O Show da Luna!”,baseado no 

desenho de sucesso da TV, e que torna 

mais fácil a introdução de alimentos 

saudáveis para as crianças.

Como diria a Luna: 

Embalagens com 6 a 10 unidades. 

Essa é a melhor experiência de todas!
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Siga o modelo e crie
lindos aviões de papel!
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Use lápis de cor e canetinhas coloridas! 
Use lápis de cor e canetinhas coloridas! 









Agora crie sua própria estampa para o avião!



Aprenda a calcular o tamanho 

das porções

Se cada criança é única, podemos dizer a 
necessidade nutricional delas também é 
diferente, podendo variar de acordo com o 
metabolismo, a altura, a atividade física, 
etc.

Por isso, a busca por uma dieta balanceada 
com porções adequadas para cada fase da 
infância é um desafio para muitos pais e 
mães.

Abaixo preparamos um guia prático e 
funcional para você aprender a calcular o 
tamanho das porções de alimentos para os 
seus filhos. Veja como é fácil!

Nossos órgãos são proporcionais a nossa 
estatura. O tamanho padrão do estômago é 
semelhante ao  tamanho do punho das 

mãos, razão pela qual usamos a mão como 
referência para calcular as porções 
adequadas dos alimentos. Essa “unidade de 
medida” serve para o cálculo de porções 
tanto para crianças quanto para adultos.

• No GRUPO 1 temos cereais, pães, tubérculos 
e raízes. Aqui, o tamanho de cada porção é 
equivalente a um punho da mão do nosso 
filho.

• No GRUPO 2  temos verduras e legumes. 
Aqui, o tamanho de cada porção é 
equivalente a duas mãos cheias.

• No GRUPO 3 temos as frutas. Aqui, o 
tamanho de cada porção é equivalente a 
duas mãos cheias.

• No GRUPO 4 temos leites, queijos e 
iogurtes. Aqui, o tamanho de cada porção é 
equivalente a uma xícara de chá ou 30g (no 
caso dos queijos).



• No GRUPO 5  temos carnes e ovos. Aqui, o 
tamanho de cada porção é equivalente a palma da 
mão do nosso filho. No caso dos ovos, 1 porção 
= 1 ovo.

• No GRUPO 6 temos feijões, leguminosas e frutas 
secas.  Aqui, o tamanho de cada porção é meia 
xícara de chá ou 30g para frutas secas.

• No GRUPO 7  temos óleos e gorduras. Aqui, o 
tamanho de cada porção é equivalente a ponta do 
polegar.

• No GRUPO 8 temos doces e açúcar. Neste caso, 
quando permitido a ingestão, estes alimentos 
devem ser oferecidos apenas em ocasiões 
especiais, em quantidades reduzidas e com muita 
moderação.

Se ainda tem dúvidas sobre o cálculo das porções, 
consulte seu nutricionista.



DO CAMPO À MESA.
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SAUDÁVEL NA INFÂNCIA.
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ALIMENTAÇÃO

SAUDÁVEL
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+ 15 receitas incríveis 
para montar um cardápio 
bem gostoso para 
os pequenos


