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O ano é 2020, isso significa que é o momento perfeito para transformar, ressignificar e criar 
novas tradições. 

Quem não ama festa junina? Essa tradicional festa brasileira compõe uma das épocas mais 
expressivas da cultura popular nordestina. As festas juninas homenageiam três santos 
católicos: Santo Antônio (no dia 13 de junho), São João Batista (dia 24) e São Pedro (dia 29). 

Durante as festas juninas no Brasil, são realizadas danças típicas, como as quadrilhas. 
Também há produção de inúmeras comidas à base de milho e amendoim, como canjica, 
pamonha, pé de moleque, além de bebidas como o quentão. Outra característica muito comum 
é a de se vestir de caipira de maneira caricata e decorar o local da festa com muitas bandeiras 
coloridas.

Essa tradição acontece desde o século XVI e com o passar do tempo foi ganhando novos 
ritmos, cores, comidas, etc. Agora é sua vez de transformar essa tradição e torná-la ainda mais 
especial para você e sua família fazendo um arraiá dentro da sua casa. 

Nós da Label Rouge sabemos o quão é importante compartilhar momentos felizes com quem 
amamos, independente da forma. Por isso, decore sua casa com bandeirinhas, tire a camisa 
xadrez do armário, cozinhe com a gente e faça desse momento a sua mais nova tradição: 
Arraiá em casa com a Label Rouge. 

Neste e-book você vai encontrar receitas inovadoras que contém o gostinho tradicional da 
festa junina, com um toque de modernidade e ressignificação da data.



Receitas JuninasReceitas Juninas
Doces



Duo de cocada mole e queimada
Ingredientes

6 gemas Label Rouge Ovos Orgânicos peneiradas
1 kg de coco ralado fresco 
600g de açúcar refinado peneirado 
1 litro de leite integral 

Modo de Preparo 

Coloque em uma panela 100g do açúcar e deixe queimar até ficar da cor caramelo 
claro. Acrescente o leite integral e o coco ralado ao caramelo e deixe derreter. 
Acrescente o restante do açúcar a mistura, ainda com o fogo ligado, coloque as 
gemas peneiradas e deixe engrossar lentamente. Reserve metade da cocada mole e 
deixe a outra metade queimar por mais alguns minutos na panela até começar a 
grudar no fundo. Retire e sirva por cima da cocada mole.



Quindim do �ávio Federico
Ingredientes

16 gemas Label Rouge Ovos Orgânicos peneiradas
2 vidros de leite de coco (200ml cada)
3 xícaras (chá) de açúcar
120g de margarina derretida
100g de coco ralado
manteiga para untar

Modo de Preparo 

Misture todos os ingredientes em um recipiente mexendo com uma colher de pau. 
Em seguida, unte as formas próprias para quindim (são encontradas em lojas de 
artigos domésticos) com manteiga e açúcar, deixando um pouco do açúcar no fundo. 
Despeje a mistura nas forminhas e leve para assar em forno a 200 ºC por mais ou 
menos 15 minutos. Quando estiver bem mais moreninho, retire. Espere esfriar, 
desenforme os quindins e guarde-os na geladeira.



Curau de leite de coco com paçoca
Ingredientes

6 unidades de Label Rouge Ovos Orgânicos ligeiramente batidas
6 xícaras (café) de milho verde fresco ou congelado
2 xícaras (chá) de leite
1 xícara (chá) de leite de coco
1/3 xícara (chá) de açúcar
manteiga para untar
paçoca esmigalhada para finalizar

Modo de Preparo 

No liquidificador, bata o milho com o leite. Passe por uma peneira sobre uma tigela. 
Junte os ovos, o leite de coco e o açúcar. Misture bem com um fouet. Distribua entre 
12 forminhas ou ramequins untados com manteiga. Leve ao forno, em banho-maria, 
por 40 minutos ou até que o curau fique firme, mas cremoso. Retire do forno. Espere 
esfriar e desenforme (ou sirva no próprio recipiente, como na foto). Finalize com 
paçoca.



1/2 copo (americano) de óleo de milho
1 colher (sopa) de fermento químico
Fubá para polvilhar 
1 colher (café) de sal

�oa de fubá
Ingredientes

4 unidades de Label Rouge Ovos Orgânicos
2 xícaras (chá) de fubá
1 e 1/2 xícara (chá) de polvilho doce
3/4 de xícara (chá) de açúcar
3 e 1/2 xícara (chá) de leite

Modo de Preparo 

Misture o fubá, o polvilho e o açúcar. Reserve.  Coloque o leite e o óleo em uma 
panela e leve ao fogo. Quando iniciar a fervura, abaixe o fogo e jogue de uma vez a 
mistura seca. Mexa sem parar, até que desgrude do fundo da panela. Tire da panela 
e reserve. Quando a massa esfriar, coloque os ovos um a um, adicione o fermento e 
o sal e sove, com as mãos, até que a massa fique homogênea. Pegue uma caneca 
com fundo redondo e coloque um pouco do fubá para polvilhar. Pegue uma 
colherada da massa e coloque na caneca, girando a caneca até que que a massa 
fique em formato arredondado. Ponha para assar a 180º em forma untada com 
manteiga e fubá até dourar.
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Bolos



Bolo de fubá com goiabada
Ingredientes

4 unidades de Label Rouge Ovos Orgânicos - gemas e claras separadas
2 xícaras (chá) de fubá
2 xícaras (chá) de leite
2 xícaras (chá) de açúcar refinado
1/3 de xícara (chá) de óleo vegetal
50g de manteiga
1 colher (chá) de sal
1 colher (sopa) de fermento em pó
1 e ½ xícara (chá) de cubinhos de 1 cm de goiabada
manteiga para untar
fubá para polvilhar



Quindim do �ávio Federico
Ingredientes

16 gemas Label Rouge Ovos Orgânicos peneiradas
2 vidros de leite de coco (200ml cada)
3 xícaras (chá) de açúcar
120g de margarina derretida
100g de coco ralado
manteiga para untar

Modo de Preparo 

Misture todos os ingredientes em um recipiente mexendo com uma colher de pau. 
Em seguida, unte as formas próprias para quindim (são encontradas em lojas de 
artigos domésticos) com manteiga e açúcar, deixando um pouco do açúcar no fundo. 
Despeje a mistura nas forminhas e leve para assar em forno a 200 ºC por mais ou 
menos 15 minutos. Quando estiver bem mais moreninho, retire. Espere esfriar, 
desenforme os quindins e guarde-os na geladeira.

Modo de Preparo 

Aqueça o fubá, o leite, o açúcar, o óleo, a manteiga e o sal numa panela média e, 
sempre mexendo, deixe no fogo por uns 10 minutos, até a massa ferver e engrossar 
e o fundo da panela aparecer. Deixe amornar por uns 15 minutos. Aqueça o forno a 
200°C (médio-alto). Unte com manteiga e polvilhe com fubá uma fôrma para pudim 
ou uma assadeira grande. Bata as claras em neve até conseguir picos firmes. Junte 
as gemas, o fermento e os cubinhos de goiabada à massa e, em seguida, com uma 
espátula e muita delicadeza, incorpore às claras. Despeje a massa na fôrma e asse o 
bolo por uns 40 minutos, até que esteja crescido, bem dourado e firme (ao enfiar um 
palito no centro, ele deverá sair limpo). Deixe esfriar e desenforme sobre um prato 
raso.



Curau de leite de coco com paçoca
Ingredientes

6 unidades de Label Rouge Ovos Orgânicos ligeiramente batidas
6 xícaras (café) de milho verde fresco ou congelado
2 xícaras (chá) de leite
1 xícara (chá) de leite de coco
1/3 xícara (chá) de açúcar
manteiga para untar
paçoca esmigalhada para finalizar

Modo de Preparo 

No liquidificador, bata o milho com o leite. Passe por uma peneira sobre uma tigela. 
Junte os ovos, o leite de coco e o açúcar. Misture bem com um fouet. Distribua entre 
12 forminhas ou ramequins untados com manteiga. Leve ao forno, em banho-maria, 
por 40 minutos ou até que o curau fique firme, mas cremoso. Retire do forno. Espere 
esfriar e desenforme (ou sirva no próprio recipiente, como na foto). Finalize com 
paçoca.

Bolo pé de moleque
Ingredientes

5 unidades de Label Rouge Ovos Orgânicos
4 xícaras (chá) de amendoim torrado e triturado
1 kg de massa de mandioca lavada e peneirada
3 xícaras (chá) de açúcar refinado
2 xícaras (chá) de leite de coco
1/2 xícara (chá) de manteiga sem sal
1 colher (sopa) de café solúvel
1 colher (sopa) de cravo triturado
1/2 colher (sopa) de canela em pó
1 colher (sopa) de erva-doce triturada
1 colher (chá) de sal

Decore com castanhas e amendoins



1/2 copo (americano) de óleo de milho
1 colher (sopa) de fermento químico
Fubá para polvilhar 
1 colher (café) de sal

�oa de fubá
Ingredientes

4 unidades de Label Rouge Ovos Orgânicos
2 xícaras (chá) de fubá
1 e 1/2 xícara (chá) de polvilho doce
3/4 de xícara (chá) de açúcar
3 e 1/2 xícara (chá) de leite

Modo de Preparo 

Misture o fubá, o polvilho e o açúcar. Reserve.  Coloque o leite e o óleo em uma 
panela e leve ao fogo. Quando iniciar a fervura, abaixe o fogo e jogue de uma vez a 
mistura seca. Mexa sem parar, até que desgrude do fundo da panela. Tire da panela 
e reserve. Quando a massa esfriar, coloque os ovos um a um, adicione o fermento e 
o sal e sove, com as mãos, até que a massa fique homogênea. Pegue uma caneca 
com fundo redondo e coloque um pouco do fubá para polvilhar. Pegue uma 
colherada da massa e coloque na caneca, girando a caneca até que que a massa 
fique em formato arredondado. Ponha para assar a 180º em forma untada com 
manteiga e fubá até dourar.

Modo de Preparo 

Na batedeira, bata os ovos com o açúcar e o sal até dobrar de tamanho e ficar um 
creme clarinho. Desligue a batedeira e adicione a massa de mandioca. Misture bem 
com um fouet até ficar homogêneo. Em seguida, ligue a batedeira novamente e 
acrescente o leite de coco. Aos poucos, adicione a manteiga sem sal em temperatura 
ambiente e bata bem. Acrescente a erva-doce triturada, o cravo, a canela e o café. 
Por último, adicione o amendoim triturado e misture bem até incorporá-lo à massa. 
Em uma forma untada e enfarinhada, despeje a massa e leve para assar em forno 
preaquecido a 180º C por aproximadamente 60 minutos. Para saber se está pronto, 
faça o teste do palito. Espere esfriar para desenformar. Decore com pedaços de 
castanhas e amendoins.



Bolo de milho cremoso
Ingredientes 

4 unidades de Label Rouge Ovos Orgânicos
1 lata de milho verde
1 lata de óleo (medida da lata de milho)
1 lata de açúcar refinado (medida da lata de milho)
1 lata de fubá (medida da lata de milho)
2 colheres (sopa) de farinha de trigo
2 colheres (sopa) de coco ralado
1 e 1/2 colher (chá) de fermento em pó

Modo de Preparo

Em um liquidificador, adicione o milho verde, o óleo, o açúcar, o fubá, os ovos e a 
farinha de trigo, depois bata até obter uma consistência cremosa. Depois, acrescente 
o coco ralado e o fermento, misture novamente. Despeje a massa em uma assadeira 
untada e leve para assar, em um forno médio a 180 °C, preaquecido por 40 minutos.

Dicas: Quando falamos de um bolo cremoso, alguns detalhes vão sair diferentes de 
um bolo de milho simples: a massa, por exemplo, vai bem líquida para o forno 
mesmo - diferente da maioria sempre cremosa. O ponto do bolo também difere: em 
um bolo de milho cremoso ou em um bolo de milho de liquidificador, não vale aquela 
regra de espetar um palito para ver se ele sair sujo porque a massa não vai secar 
completamente. Se atente, então, para o tempo de forno e o aspecto dourado por 
cima. 



Receitas JuninasReceitas Juninas
Salgados



Milho na espiga ao estilo mexicano
Ingredientes

6 espigas de milho cozidas e cortados ao meio 
300g de parmesão ralado
5 colheres (sopa) de páprica picante

Para a maionese de alho

2 unidades de Label Rouge Ovos Orgânicos
Suco de um limão
1 colher (sopa) de alho picado
2 colheres (sopa) de azeite
1 colher (sopa) de mostarda Dijon
sal a gosto 
óleo quanto baste

Modo de Preparo 

Bata no liquidificador os dois ovos, o suco do limão, o alho, a mostarda, o azeite e o 
sal.  Continue batendo e vá adicionando pela tampa o óleo em fio até a mistura 
engrossar, em ponto de maionese. Misture, em outra tigela, o parmesão com a 
páprica.  Passe o milho na maionese ao ponto que esteja todo coberto, depois na 
mistura de parmesão e páprica picante e sirva.

Milho na espiga ao estilo mexicano
Ingredientes

6 espigas de milho cozidas e cortados ao meio 
300g de parmesão ralado
5 colheres (sopa) de páprica picante

Para a maionese de alho

2 unidades de Label Rouge Ovos Orgânicos
Suco de um limão
1 colher (sopa) de alho picado
2 colheres (sopa) de azeite
1 colher (sopa) de mostarda Dijon
sal a gosto 
óleo quanto baste

Modo de Preparo 

Bata no liquidificador os dois ovos, o suco do limão, o alho, a mostarda, o azeite e o 
sal.  Continue batendo e vá adicionando pela tampa o óleo em fio até a mistura 
engrossar, em ponto de maionese. Misture, em outra tigela, o parmesão com a 
páprica.  Passe o milho na maionese ao ponto que esteja todo coberto, depois na 
mistura de parmesão e páprica picante e sirva.



Milho na espiga ao estilo mexicano
Ingredientes

6 espigas de milho cozidas e cortados ao meio 
300g de parmesão ralado
5 colheres (sopa) de páprica picante

Para a maionese de alho

2 unidades de Label Rouge Ovos Orgânicos
Suco de um limão
1 colher (sopa) de alho picado
2 colheres (sopa) de azeite
1 colher (sopa) de mostarda Dijon
sal a gosto 
óleo quanto baste

Modo de Preparo 

Bata no liquidificador os dois ovos, o suco do limão, o alho, a mostarda, o azeite e o 
sal.  Continue batendo e vá adicionando pela tampa o óleo em fio até a mistura 
engrossar, em ponto de maionese. Misture, em outra tigela, o parmesão com a 
páprica.  Passe o milho na maionese ao ponto que esteja todo coberto, depois na 
mistura de parmesão e páprica picante e sirva.

Cuscuz paulista super �ático da 
Ana Maria �aga
Ingredientes

1 cebola média picada
1/3 de xícara (chá) de azeite de oliva
½ pimentão médio vermelho picado
1 lata (200g) de ervilha escorrida
1 lata (200g) de milho escorrido
½ xícara (chá) de azeitona verde picada grosseiramente
1 sachê (340g) de molho de tomate
2 latas de sardinha escorrida
¼ de xícara (chá) de cheiro-verde picado
2 xícaras (chá) de caldo de legumes fervente
3 xícaras (chá) de farinha de milho flocada
Sal e pimenta calabresa

Para decorar

3 unidades de Label Rouge Ovos Orgânicos cozidos cortados em rodelas 
2 tomates pequenos em rodelas
½ pimentão médio vermelho em tirinhas



Ingredientes do caldo de legumes caseiro

1 talo de aipo picado
2 dentes de alho
2 cenouras cortadas em rodelas
2 folhas de louro
1 cebola cortada em rodelas
2 litros de água
1 ramo de cebolinha (ou outra erva de sua preferência)
3 grãos de pimenta-do-reino

Modo de preparo do caldo de legumes caseiro

Lave bem todos os vegetais. Numa panela, coloque todos os ingredientes e leve em 
fogo alto. Assim que começar a ferver, abaixe o fogo e deixe cozinhando por meia 
hora. Depois, desligue o fogo e coe o caldo.

Modo de preparo do cuscuz paulista

Refogue a cebola no azeite até murchar. Acrescente o pimentão, a ervilha, o milho e 
a azeitona e refogue por 1 minuto. Junte o molho de tomate, metade da sardinha, o 
cheiro-verde e o caldo de legumes e, quando levantar fervura, acrescente a farinha 
de milho de uma só vez, sempre mexendo. Tempere com sal e pimenta calabresa a 
gosto e cozinhe, sem parar de mexer, por 5 minutos.

Montagem

Em uma fôrma de cone central (22,5 x 9 cm) untada com azeite, distribua as rodelas 
de ovo e tomate, a sardinha restante e as tirinhas de pimentão de forma decorativa. 
Despeje a massa do cuscuz e alise a superfície. Aguarde 10 minutos para 
desenformar e sirva em seguida ou em temperatura ambiente.



Caldo de Ovos

Ingredientes

4 unidades de Label Rouge Ovos Orgânicos cozidos e descascados 
3 unidades de Label Rouge Ovos Orgânicos crus 
1/2 xícara (chá) de óleo
1 tomate grande
1 cebola grande
1 pimentão médio
2 tabletes de caldo de galinha
1/2 kg de peito de frango ou carne moída crua
Corante e pimenta do reino a gosto
Cheiro verde e cebolinha a gosto
Sal a gosto
2 litros de água
Farinha de mandioca o suficiente para dar o ponto

Modo de Preparo 

Refogue no óleo tomates, cebolas, pimentão cortados em cubos pequenos. 
Acrescente corante, pimenta do reino, caldo de galinha e o frango ou carne moída, 
cheiro verde, cebolinha e sal. Deixe refogar um pouco e acrescente água. Tampe a 
panela e deixar cozinhar. Depois de cozido, adicione os ovos crus e deixe ferver mais 
um pouco. Coloque a farinha de mandioca aos poucos, sem parar de mexer deixe a 
farinha no ponto de creme deixe cozinhar mais um pouco. Depois acrescente os ovos 
cozidos e mais cheiro verde. Mexa e sirva com torradas.



Bolinho de milho recheado com frango

Ingredientes

2 unidades de Label Rouge Ovos Orgânicos
1 xícara (chá) de água
1 xícara (chá) de fubá
1/4 xícara (chá) de farinha de trigo
1/4 xícara (chá) de amido de milho
1/2 xícara (chá) de manteiga
1 colher (chá) de sal

Modo de Preparo 

Em uma panela, ferva a água, a manteiga e o sal. Acrescente o fubá, o amido e a 
farinha. Mexa até que a massa se solte do fundo da panela. Transfira para uma 
tigela, adicione os ovos e misture. Retire uma porção da massa e forme um disco de 
5 cm de diâmetro. Recheie com o frango e faça uma bolinha. Repita a operação até o 
final da massa. 
Frite no óleo quente apenas para dourar. Escorra sobre papel-toalha.



Mini Pão de queijo recheado com pernil

Ingredientes para o pernil

2,5 kg de pernil desossado
1 xícara (chá) de óleo
1 xícara (chá) de cachaça (ou vinho branco)
2 xícaras (chá) de suco de laranja
10 dentes de alho amassados
2 cebolas grandes picadas
1 maço de cheiro-verde picado

Ingredientes para o mini pão de queijo

3 unidades de Label Rouge Ovos Orgânicos
1 colher (sopa) de sal
500g de polvilho azedo
1 xícara (chá) de leite
1 xícara (chá) de óleo
1 xícara  (chá)de queijo parmesão ralado
1 xícara  (chá) de queijo de minas padrão cortado em cubos
1/2 xícara (café) de água
Manteiga para untar



Modo de Preparo - Pernil

Em uma travessa, fure bem a carne com a ajuda de um garfo. Em uma vasilha, 
misture os demais ingredientes e despeje esse tempero sobre o pernil. Cubra com 
papel-alumínio e deixe marinar de um dia para o outro. Em um refratário, leve o 
pernil ao forno preaquecido a 180 °C até que fique macio e dourado. Regue, de hora 
em hora, com o próprio tempero do recipiente. Reserve.

Modo de Preparo - Mini Pão de Queijo

Em uma panela, em fogo alto, aqueça a água com o sal. Em uma vasilha, escalde o 
polvilho. Acrescente os ovos, um de cada vez, e misture com as mãos até obter uma 
massa homogênea. Junte os queijos e misture para incorporar. Faça bolinhas com a 
massa. Em uma assadeira, untada com manteiga, leve ao forno a 180º por 40 
minutos ou até que dourem bem. Desfie apenas a quantidade necessária de pernil 
(reserve na geladeira o restante da carne e use em outros preparos), recheie os mini 
pães de queijo e sirva.



Pamonha Assada de Sal

Ingredientes

5 unidades de Label Rouge Ovos Orgânicos
8 espigas de milho
2 xícaras (chá) de açúcar refinado
1 xícara (chá) de óleo
100g de queijo minas ou muçarela fatiada (opcional)
1 colher (de café) de sal
óleo para untar

Modo de Preparo 

Com a ajuda de uma faca, retire os grãos de milho da espiga. Em seguida bata no 
liquidificador e reserve em recipiente (não precisa coar). Bata os ovos, o açúcar, o 
óleo, o sal e o queijo. Junte tudo em uma tigela e misture bem. Despeje essa mistura 
em uma assadeira untada com óleo. Se optar por colocar queijo, acrescente as fatias 
sobre a mistura e afunde-as levemente. Em seguida leve para assar em forno 
preaquecido, 200ºC, por cerca de 40 minutos ou até dourar.



Receitas JuninasReceitas Juninas
T�tas



T�ta Caipira

Ingredientes

3 unidades de Label Rouge Ovos Orgânicos (separar a clara)
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 xícara (chá) de óleo
1 xícara (chá) de leite
100 g de queijo parmesão ralado
1 colher (sopa) de fermento em pó

Recheio 

1 peito de frango desfiado (cerca de 400g)
4 tomates grandes, maduros e sem semente
2 cebolas grandes picadas
1 pimentão médio verde
½ lata de milho verde
½ lata de ervilha
1 caldo de galinha
Azeite (o suficiente para refogar)
Coentro, alho e sal a gosto



Modo de Preparo - Massa

Bata as claras em neve, misture com o restante dos ingredientes e bata no 
liquidificador. Por último coloque o fermento e bata mais um pouco.

Recheio

Doure o alho no azeite, em seguida refogue a cebola e o pimentão. Acrescente os 
tomates picados, o milho verde, a ervilha, o peito de frango cozido e desfiado, o caldo 
de galinha, sal a gosto e o coentro, mexa bem até ficar com uma consistência 
pastosa.

Montagem

Despeje metade da massa em uma forma untada com farinha, coloque o recheio 
sobre toda a extensão da 1ª camada e depois despeje o restante da massa por cima. 
Leve ao forno e deixe assar em temperatura média até dourar.



Quiche de milho verde

Ingredientes para a massa básica

1/2 xícara de água gelada
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 pitada de sal
125 g de manteiga gelada cortada em pedacinhos

Ingredientes para o recheio 

3 unidades de Label Rouge Ovos Orgânicos
1/2 cebola média cortada
1 colher (sopa) de farinha de trigo
Sal a gosto
3 colheres (sopa) de manteiga derretida
1 xícara (chá) de creme de leite ou leite integral
2 xícaras (chá) de milho verde em conserva escorrido
4 fatias de presunto cru, cortadas em tiras (para decorar)



Modo de Preparo - Massa

Misture a farinha, o sal e a manteiga com a ponta dos dedos, até formar uma farofa. 
Acrescente a água gelada aos poucos, até que a massa fique homogênea. Deixe na 
geladeira, coberta com filme plástico, por 15 minutos. Abra a massa e forre a forma. 
Depois de recheadas e assadas, as quiches podem ser embaladas frias em filme 
plástico e congeladas na própria fôrma (se for refratária). Na hora de servir, leve ao 
forno moderado (180 °C), preaquecido, por dez a 15 minutos. Para saber se a quiche 
está assada, abra o forno e, com cuidado, balance ligeiramente a fôrma. Se o recheio 
estiver um pouco mole no centro e mais firme nas laterais, ela está pronta.

Recheio

Prepare a massa básica e forre com ela uma fôrma quadrada ou redonda, própria 
para quiche, de 28 cm de diâmetro. Fure a massa com um garfo e leve ao forno 
moderado (180 °C) por 20 ou 30 minutos ou até ficar firme, sem dourar. No 
processador, misture bem os ovos, a cebola, a farinha e o sal. Bata até a cebola ficar 
bem picadinha. Adicione a manteiga e o creme de leite e bata rapidamente. Transfira 
para uma tigela, acrescente o milho e misture. Despeje sobre a massa pré-assada. 
Leve de volta ao forno por 40 ou 50 minutos ou até o recheio começar a estufar e 
dourar. Retire, desenforme e decore com as tirinhas de presunto e sirva quente ou 
morna.



Você conhece os Ovos Orgânicos da Label Rouge?

Na Label Rouge a cadeia de produção respeita o meio ambiente. Sempre com 
carinho e pensando na saúde dos nossos consumidores, em 2004 fomos os 
primeiros a lançar no mercado o ovo orgânico com selo SIF, atingindo um público até 
então inexistente no país.

Nossas aves são criadas soltas ao verde campo, onde recebem uma dieta orgânica, 
ciscam, tomam banho de sol, descansam à sombra e ficam longe de qualquer fator 
de estresse.

Para garantir tal procedência contamos com a parceria do IBD Certificações.

O que é IBD Certificações?

Além de seguir todos os requisitos exigidos pela legislação brasileira para produção 
de produtos orgânicos, o produtor precisa ter uma certificação através de uma 
instituição acreditada pelo CGCRE (INMETRO) e credenciada pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Por isto, a IBD Certificações é a 
certificadora dos produtos da marca Label Rouge.

O IBD Certificações é uma empresa especializada em auditar e avaliar a 
conformidade garantindo assim ao consumidor que ele está adquirindo um produto 
realmente orgânico, de acordo com os padrões da certificação.



Conheça os benefícios de fazer suas receitas usando Ovos 
Orgânicos

Saudável e Sustentável

Os ovos orgânicos Label Rouge são produzidos da maneira mais natural possível: 
aves ficam soltas ao verde do campo, onde podem expressar os seus instintos 
naturais como: ciscar, tomar banho de sol, comer capim e com alimentação orgânica 
e sem ingestão de medicamentos e antibióticos. 

Massa muscular

Na clara do ovo é encontrada a albumina orgânica, proteína que atua diretamente no 
aumento da massa muscular. Os ovos orgânicos são recomendados pelos 
nutricionistas esportivos, já que se trata de um alimento integral sem intervenções 
químicas e naturais.

Valor nutricional 

As aves transferem os nutrientes consumidos em sua alimentação para o ovo. 
Quando a criação respeita os instintos naturais das aves e não faz uso de 
medicamentos ou intervenções químicas, o ovo produzido é mais saudável e natural.

Nós nos preocupamos com o nosso consumidor e buscamos o equilíbrio entre a 
qualidade de nossos produtos e o respeito com o meio ambiente. 

Esperamos que você possa aproveitar e se deliciar com essas receitas no seu Arraiá 
em casa com a Label Rouge.

Se fizer uma receitas, não deixe de nos marcar nas redes sociais: @labelrouge_ovos. 
Vamos adorar ver e repostar o seu stories.
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