
Natal
receitas de



Estar junto daqueles que amamos, 
renovar a esperança, o amor e de 
colecionar boas lembranças que 
permanecerão conosco para uma vida 
inteira. Ah, que delícia que é se reunir com 
a família em volta de uma ceia gostosa, 
feita com muito carinho. 
Quase dá para sentir o cheirinho das 
delícias daqui né? 

As receitas de Natal são mais do que 
apenas uma refeição saborosa e 
diferenciada no nosso calendário. 
Elas representam todos os sentimentos 
bons, a dedicação e a doçura do 
significado da data.
 

Natal é tempo de partilhar.
E por falar nisso, qual é a sobremesa que 
não pode faltar no seu Natal em família? 
Receitas novas também podem se tornar 
uma tradição e é por isso que preparamos 
este e-book para você, para que colecione 
doces lembranças atreladas ao gostinho 
família da Label Rouge. 
 
O ingrediente secreto para as sobremesas 
você já conhece: ovos caipiras orgânicos 
da Label Rouge. Aproveite as receitas e 
torne o seu Natal ainda mais especial!



Ingredientes esponja:

• 200g de farinha de trigo
• 20g de fermento seco para pão
• 200ml de água morna

Modo de preparo esponja:

1 - Misture os 3 ingredientes até formar uma massa 
bem grossa e pegajosa.
2 - Adicione um pouco de água, se necessário caso, 
a farinha não tenha sido incorporada.
3 - Cubra com plástico filme e deixe descansar por 
30 minutos.

PANETONE

Ingredientes massa:

• 800g de farinha de trigo
• 150g de açúcar refinado
• 5 colheres de sopa de leite em pó integral
• 1 pitada de sal
• 10 gemas caipiras orgânicas Label Rouge
• 6 colheres de sopa de mel
• 200ml de água morna
• 3 colheres de sopa de essência de baunilha
• 15 ml de essência de panetone
• Raspas de 2 laranjas
• Raspas de 2 limões-tahiti
• 160g de margarina sem sal
• 350 gramas de gotas de chocolate ou frutas cristalizadas
• 100 gramas de uva passas
• Óleo para untar a forma

Tempo: 40 minutos

Nível: Médio

Rendimento: 10 porções



Modo de Preparo Massa:

1 - Na vasilha da batedeira, dilua o mel na água morna e 
acrescente as essências de baunilha e panetone.

2 - Em uma tigela separada, adicione o trigo, açúcar, sal, leite em 
pó, gemas caipiras orgânicas Label Rouge e a esponja preparada 
anteriormente. Misture grosseiramente até formar uma ''farofa''.

3 - Em seguida, despeje a ''farofa'' na mistura líquida e deixe 
sovando na batedeira com o gancho de massas pesadas até que a 
massa fique lisa e solte das laterais. (aprox.10min).

4 - Acrescente a margarina aos poucos e bata até chegar ao ponto 
de véu. Pegue uma pequena porção da massa com as mãos 
levemente untadas com óleo e estique com cuidado, a massa deve 
abrir até ficar transparente, sem rasgar.

5 - Neste ponto, adicione as raspas de laranja e limão e bata até 
serem incorporadas.

6 - A massa deverá estar macia e pegajosa. Além disso, deve 
sempre ser manipulada com as mãos untadas com óleo.

7 - Despeje a massa numa superfície untada com óleo. Abra com
as mãos e espalhe as passas e frutas ou gotas de chocolate.
Enrole até ficarem bem distribuídas. Modele a massa formando
uma bola e coloque-a em uma vasilha grande untada com óleo.
Deixe descansar por aproximadamente 1h30min.

8 - Após crescida, volte-a para superfície untada e divida em partes iguais. Tome 
como base a primeira forma, a massa deve estar na metade da forma de papel.

9 - Aguarde a massa crescer até a borda da forma. Não deixe mais que isso 
porque no forno ela continuará no processo e poderá transbordar.

10 - Com um estilete ou tesoura faça cortes em cruz na superfície e coloque um 
pedacinho de margarina no centro.

11 - Leve para assar no forno pré aquecido a 200° Celsius por 20 a 30 minutos. 
Coloque uma forma com água na grade de baixo para manter o forno úmido. 
Faça o teste do palito, se sair limpo retire a forma e coloque sobre uma grade 
para esfriar.

Fonte: globo.com

PANETONE



Modo de Preparo:

Comece misturando bem os ovos caipiras 
orgânicos Label Rouge, o leite, a baunilha e o 
açúcar. Sugerimos retirar a película que 
envolve a gema e bater no mixer ou 
liquidificador antes de misturar com os 
demais ingredientes para que fique bem 
homogênea.

Em seguida, corte seu pão em fatias de 
aproximadamente 2 dedos de largura e 
depois faça um corte no meio, mas sem 
separar completamente o pãozinho. Adicione 
o creme de avelã, mas cuidado para não 
exagerar.

Logo após, hidrate o pão já recheado na 
mistura de leite e ovos, até ele começar a 
amolecer.

Esquente bem uma frigideira, adicione
2 partes de óleo para 1 de manteiga até 
cobrir o fundo da panela, deixe ficar bem 
quente e então adicione suas rabanadas. 
Virando quando ficarem bem douradinhas.

Faça em fogo baixo para cozinhar a mistura 
de ovos de dentro do pão. Escorra num 
papel toalha.

Finalize com açúcar de confeiteiro 
peneirada a gosto.

Fonte: https://naminhapanela.com

Ingredientes:

• 1 pão de rabanada grande;
• 3 ovos caipiras orgânicos Label Rouge;
• 1 xícara (240ml) de leite integral;
• 2 colheres de chá de extrato de baunilha;
• 3 colheres de sopa de açúcar mascavo;
• 150g de creme de avelã;
• Óleo e manteiga para fritar;
• Açúcar de confeiteiro a gosto, para enfeitar.

RABANADA RECHEADA

Tempo: 35 minutos

Nível: fácil

Rendimento: 10 porções



Modo de Preparo:

Em uma panela funda, adicione 1 litro de 
água dissolva 1 kg de açúcar misturando 
bem. Leve ao fogo médio, sem mexer, por 
cerca de 10 minutos, até obter uma calda 
em ponto de pérola ou fio médio. 
Mantenha a calda fervendo, com bolhas 
médias (103 graus).

Coloque, aos poucos, as gemas passadas 
pela peneira em uma caneca própria para 
fazer fios de ovos e, enquanto a superfície
da calda estiver com bolhas médias, vá 
despejando as gemas em fio contínuo 
fazendo movimentos circulares grandes 
umas 4 vezes e pare.

OBS: enquanto estiver fazendo os 
movimentos circulares, não deixe que as 
gemas pinguem pelos furos da caneca, pois 
se isso acontecer, os fios ficarão curtos.

Deixe os fios cozinharem na calda por pelo 
menos 1 minuto. Com uma escumadeira, vá 
juntando os fios de ovos no centro do 
tacho, retire-os e coloque-os numa peneira 
grande para esfriar.

Conforme for cozinhando os fios, a calda 
vai ficando cada vez mais grossa, então 

Ingredientes:

• 1 litro de água;
• 1 kg de açúcar refinado;
• 36 gemas de ovos caipiras orgânicos Label   
 Rouge passadas pela peneira;
• Água (o suficiente para afinar a calda).

FIOS DE OVOS

despeje 1/2 xícara de chá de água para que 
a calda afine. Faça isso quantas vezes 
forem necessárias para diluir a calda 
enquanto estiver fazendo os fios, mas 
lembre-se sempre de só fazer mais um ciclo 
de fios, quando as bolhas estiverem 
médias (103 graus).

Coloque os fios em uma peneira e, com as 
mãos, salpique pingos de água para que 
eles não fiquem açucarados e vá 
soltando-os com os dedos.
Atenção: não passe os fios diretamente na 
água, pois eles perdem a cor e brilho.

Guarde os fios dentro de um recipiente 
coberto na geladeira.

Essa receita combina com bolos e pratos 
salgados e é tradicional nas festas de fim 
de ano.

Fonte: https://gshow.globo.com/receitas-gshow

Tempo: 1 hora

Nível: médio

Rendimento: 700g



por 25 minutos ou até firmar levemente.
Retire com cuidado, espalhe as nozes, o 
damasco, a cereja e o vinho misturados 
sobre o pudim e deixe afundar levemente.

Volte ao forno por mais 25 minutos ou até 
firmar. Retire, deixe esfriar e leve à 
geladeira por 3 horas.

Desenforme e decore com nozes, damascos 
e cerejas.

Fonte: https://guiadacozinha.com.br

Modo de Preparo:

Para a calda, leve uma panela ao fogo médio 
com o açúcar e a água, sem mexer, até formar 
um caramelo dourado.

Despeje em uma forma de buraco no meio de 
24cm de diâmetro e reserve.

Bata no liquidificador o leite condensado, o leite 
e os ovos até ficar homogêneo.

Coloque na forma com a calda e leve ao forno 
médio (180ºC), preaquecido, em banho-maria, 

Ingredientes:

• 1 e 1/2 lata de leite condensado;
• 2 xícaras (480 ml) de leite integral;
• 5 ovos caipiras orgânicos Label Rouge;
• 1/2 xícara (120g) de nozes picadas;
• 1/2 xícara (120g) de damasco seco picado;
• 1/2 xícara (120g) de cerejas em calda picadas;
• 4 colheres de sopa de vinho branco seco;
• Nozes, damasco e cerejas em calda para decorar.

Calda:

• 1 xícara (160g) de açúcar refinado;
• 1/2 xícara de chá de água.

PUDIM NATALINO

Tempo: 1h20

Nível: fácil

Rendimento: 8 porções

+3h de
 geladeira



Modo de Preparo:

Abra o coco. Em sua parte superior existem 3 cavidades, abra com o 
saca-rolhas 2 delas e retire a água. Reserve-a.

Coloque o coco na chama do fogão e, com auxílio de uma pinça, vá virando, 
para queimar por igual. Coloque em um saco grosso depois de frio e bata 
em alguma superfície dura; a polpa se soltará com facilidade da casca!

Retire a película marrom do coco e rale ou processe. Misture-os em uma 
tigela aos ovos, o açúcar, à água do coco e ao leite de coco. Depois unte 
uma assadeira de buraco com óleo e polvilhe com açúcar cristal.

Coloque a mistura e cozinhe em banho-maria por 40 minutos. Em seguida, 
ainda em banho-maria, leve ao forno só para dourar. 

Desenforme ainda frio.

Fonte: https://anamariabraga.globo.com

Ingredientes:

• 1 coco grande ralado (reserve a água);
• 2 ovos caipiras orgânicos Label Rouge inteiros e
   10gemas peneiradas;
• 3 xícaras (480g) de açúcar refinado;
• 1 vidro pequeno de leite de coco (200 ml);
• Óleo de milho para untar a fôrma e açúcar cristal   
para polvilhar.

QUINDÃO

Tempo: 50 minutos

Nível: fácil

Rendimento: 12 porções



Ingredientes: 

Massa:

• 6 ovos caipiras orgânicos Label Rouge em temperatura ambiente;
• 1 xícara (160 g) de açúcar refinado;
• 1 xícara (120g) de farinha de trigo;
• 1 colher de sopa de fermento em pó;
• 1/2 xícara (60 g) de nozes moídas.

Calda:

• 1 xícara (240 ml)  de leite integral;
• 1/2 xícara (120 ml) de leite condensado;

Recheio de baba de moça:

• 1 xícara (160 g) de açúcar refinado;
• 1 xícara (240 ml) de água;
• 6 gemas de ovos caipiras orgânicos Label Rouge;
• 1 colher de chá de essência de nozes;
• 1 colher de sopa de amido de milho
• 1 vidro pequeno (200 ml) de leite de coco.

Cobertura:

• 2 claras de ovos caipiras orgânicos Label Rouge;
• 4 colheres de sopa de açúcar refinado;
• 1 colher de sopa de gelatina em pó sem sabor;
• 1 colher de chá de essência de baunilha;
• 1 lata de creme de leite sem soro.

BOLO DE NOZES COM BABA DE MOÇA

Tempo: 60 minutos

Nível: médio

Rendimento: 8 porções



Modo de preparo:

Massa:

Separe as claras das gemas dos ovos caipiras orgânicos Label 
Rouge. Na batedeira, bata elas em neve firme. Acrescente as gemas 
e bata mais 10 min. Depois junte o açúcar e bata mais um pouco. 
Retire da batedeira.

A parte, misture a farinha com o fermento e as nozes moídas. 
Adicione essa mistura a massa, ao poucos, mexendo delicadamente 
com uma colher.

Despeje numa fôrma de aro removível de 23cm de diâmetro, untada 
e enfarinhada. Asse em forno médio(180ºC), preaquecido, por cerca 
de 30 minutos.

Calda:

Misture bem todos os ingredientes da calda e reserve.

Recheio de baba de moça: 

Dissolva o açúcar na água e leve ao fogo para ferver até formar uma 
calda grossa. Tire do fogo e acrescente as gemas com a essência de 
nozes. Bata bem com colher para formar um creme grosso. Dissolva 
o amido no leite de coco, leve novamente ao fogo até engrossar. 
Deixe esfriar.

BOLO DE NOZES COM BABA DE MOÇA
Cobertura:

Bata as claras com o açúcar até obter um suspiro firme. 
Hidrate a gelatina com 4 colheres (sopa) de água fria. 
Adicione ao suspiro a gelatina hidratada e a baunilha e 
misture o creme de leite.

Montagem:

Corte o bolo em 2 camadas, molhe com a calda. Espalhe o 
recheio e coloque a outra metade do bolo, regue com a 
calda e cubra o bolo com a cobertura e leve a geladeira por 
2 horas no mínimo antes de servir.

Fonte: https://gshow.globo.com



BRIGADEIRÃO

Tempo: 90 minutos

Nível: fácil

Rendimento: 8 porções

+ 2h na 
geladeira

Ingredientes:

• 1 Leite lata ou caixinha (395g);
• 1 lata de creme de leite (200g);
• 1 xícara (chá) de chocolate em pó;
• 4 colheres (sopa) de açúcar;
• 1 colher (sopa) de manteiga;
• 3 ovos caipiras orgânicos Label Rouge;
• 1 xícara (chá) de chocolate granulado para decorar.

Modo de preparo:

Em um liquidificador, bata o Leite condensado com o Creme de Leite, 
o chocolate em pó, o açúcar, a manteiga e os ovos até que a mistura 
fique homogênea.

Despeje em uma forma com furo central (19 cm de diâmetro) untada 
com manteiga.

Cubra com papel-alumínio e asse em forno médio (180ºC), 
preaquecido, em banho-maria, até ficar firme (cerca de 1 hora e 
meia).

Desenforme ainda morno e decore toda a superfície com o 
granulado.

Leve à geladeira por cerca de 6 horas e sirva.

Fonte: www.receitasnestle.com.br



BOLO GELADO
Ingredientes:

Massa:

• 4 ovos caipiras orgânicos Label Rouge;
• 2 xícaras (320 g)  de açúcar refinado;
• 3 xícaras (360 g) de farinha de trigo;
• 1 copo (190 ml) de suco de laranja;
• 1 colher de sopa de fermento em pó.

Cobertura:

• 1 garrafa pequena (200 ml) de leite de coco;
• 1 garrafa de leite integral (utilize a mesma garrafa 
do leite de coco como medida);
• 1 lata de leite condensado (395g);
• 1 pacote (100g) de coco ralado sem açúcar.

Modo de preparo: 

Massa:

Em uma batedeira, bata as claras em neve 
acrescentando o açúcar aos poucos e bata por 
3 minutos.

Adicione as gemas, o trigo, o suco e continue 
batendo até formar uma massa homogênea.

Por último, adicione o fermento e bata por mais 
40 segundos na menor velocidade da 
batedeira.

Despeje a massa em uma forma média e 
untada.

Asse em forno preaquecido em temperatura 
média de 180 °C por 40 minutos ou até dourar.

Cobertura:

Em uma tigela, misture o leite de coco, o leite, o 
leite condensado e reserve.

Após 40 minutos, retire o bolo do forno e fure 
toda a sua superfície com um garfo para 
facilitar a penetração da cobertura.

Com o bolo ainda quente, despeje a 
cobertura sobre ele e salpique por cima 
o coco ralado.

Leve a geladeira por 3 horas, depois 
corte o bolo em quadrados do tamanho 
que preferir e embrulhe com papel 
alumínio.

Conserve na geladeira.

https://blog.tudogostoso.com.br

Tempo: 40 minutos

Nível: fácil

Rendimento: 12 porções

+ 2h na 
geladeira



BISCOITO DE GENGIBRE
Ingredientes:

• 3 xícaras (360 g) de farinha de trigo;
• 1 colher de sopa de gengibre em pó;
• 1 colher de sobremesa de canela em pó;
• 1 colher de chá de noz moscada ralada na hora;
• 3 colheres de sopa de manteiga em  
 temperatura ambiente;
• 3/4 xícara (120 g) de açúcar mascavo;
• 1 ovo caipira orgânico Label Rouge;
• 1/4 xícara (75g) de melado ou glucose de milho;
• 1 colher de café de extrato de baunilha ou     
essência de baunilha;
• 1 colher de chá de bicarbonato de sódio.

Modo de preparo:

Em uma tigela grande, peneire a farinha, o gengibre e a 
canela. Junte a noz moscada e o bicarbonato. Misture bem 
e reserve.

Na batedeira, coloque a manteiga e o açúcar. Bata em 
velocidade média até que a manteiga fique 
esbranquiçada. Junte o ovo, o melado e a baunilha. Bata 
até incorporar.

Diminua a velocidade da batedeira e comece a colocar a 
mistura seca de farinha, gengibre e canela colher por 
colher. Quando estiver homogêneo, divida a massa em 4 
partes e embrulhe em papel filme. Leve para a geladeira 
por uns 30 minutos.

Coloque uma das partes da massa na bancada 
enfarinhada, cubra com uma folha de papel 
manteiga e abra a massa com a ajuda de um rolo 
de massa. Abra em uma espessura de 4 a 5 mm.

Corte os biscoitos com um cortador e coloque-os 
em uma forma forrada com papel manteiga e 
untada. Leve ao forno preaquecido a 180 °C de 10 
a 15 minutos. Retire do forno e coloque em uma 
grade para esfriar.

Fonte: www.marolacomcarambola.com.br 

Tempo: 60 minutos

Nível: médio

Rendimento: 12 porções



PUDIM DE SORVETE
Ingredientes:

• 1 copo (190 ml) de água;
• 1 copo (200 g) de achocolatado;
• 3 ovos caipiras orgânicos Label Rouge;
• 1 lata de leite condensado (395 g);
• 2 latas de leite integral (medir na lata de leite  
 condensado);
• 4 colheres de sopa de açúcar refinado;
• 1 lata de creme de leite (200 g).

Modo de Preparo: 

Calda:

Em uma panela adicione a água e o achocolatado, 
misture e leve ao fogo até formar uma calda, 
sempre mexendo, depois que levantar fervura 
deixe por 5 minutos.

Despeje a calda em uma fôrma de alumínio 
própria para pudim, espalhe a calda na lateral da 
fôrma e no fundo. Leve ao congelador até a calda 
começar endurecer.

Primeiro Creme:

Coloque em uma panela as 3 gemas peneiradas, o 
leite condensado e o leite integral, misture bem e 
leve ao fogo sempre mexendo.

Deixe cozinhar por 5 minutos depois que levantar 
fervura. Retire do fogo e reserve até esfriar.

Segundo Creme:

Bata na batedeira as claras em neve, em seguida 
com a batedeira ainda ligada acrescente o açúcar 
e bata até misturar, desligue a batedeira e 
acrescente o creme de leite misturando 
delicadamente.

Misture o primeiro creme com o segundo, despeje 
na fôrma reservada e leve para congelar de um 
dia para o outro.

https://www.tudogostoso.com.br/

Tempo: 30 minutos

Nível: fácil

Rendimento: 12 porções

+ tempo
de 
congelador



Ingredientes:

• 400 g de ameixas secas sem caroço;
• 2 xícaras (320 g) de açúcar refinado;
• 460 ml de água;
• 10 ovos caipiras orgânicos Label Rouge;
• 1 lata de leite condensado (395 g);
• 8 gotas de essência de baunilha;
• 1 pitada de sal;
• 1 e ½ caixinha de creme de leite;
• 1 pitada de açúcar refinado;
• 1 colher de sopa de chocolate meio amargo para decorar.

PAVÊ DE OVOS
Modo de Preparo:

Em uma panela, coloque as ameixas, o açúcar e a água. Mexe um 
pouquinho e aí é só deixar no fogo até ferver. Não precisa ficar 
mexendo direto. Assim que ferver, desligue o fogo e reserve.

Separe as gemas das claras. Coloque as gemas peneiradas em 
uma tigela em banho-maria, adicione o leite condensado e a 
essência de baunilha e mexa constantemente até ficar em ponto 
de brigadeiro mole. Retire do fogo e deixe esfriar.

Em uma batedeira coloque as claras com 1 pitada de sal e batata 
até ficar em ponto de neve. Junte o creme de leite mexendo com 
cuidado, de baixo para cima para não perder as bolhas de ar. 
Depois adicione o açúcar em chuva, coloque em um pote e leve 
para a geladeira. Decore com as raspas de chocolate meio 
amargo.

Fonte: https://anamariabraga.globo.com

Tempo: 2 horas

Nível: fácil

Rendimento: 10 porções



Ingredientes:  

Baba de Moça:

• 1 lata de leite condensado (395 g);
• 200 ml de leite de coco;
• 4 gemas de ovos caipiras orgânicos Label  
 Rouge, peneiradas;
• Açúcar refinado para polvilhar;
• Manteiga para untar.

Massa:

• 6 ovos caipiras orgânicos Label Rouge;
• 1 colher de café de essência de baunilha;
• 6 colheres de sopa de farinha de trigo;
• 1 colher de chá de fermento em pó.

ROCAMBOLE DE BABA DE MOÇA

Modo de preparo: 

Baba de Moça:

Em uma panela, adicione o leite condensado, o leite 
de coco, as gemas peneiradas. Mexa até incorporar.

Massa:

Em uma batedeira, misture o açúcar e as claras e 
bata bem. Em seguida, vá adicionando as gemas
(1 por vez).

Adicione a essência de baunilha e volte a bater. 
Acrescente a farinha de trigo e o fermento e 
misture devagar. Forre uma forma untada com 
manteiga com papel-manteiga.

Passe mais manteiga por cima do 
papel-manteiga. Em seguida, despeje a massa 
na forma e leve ao forno preaquecido (180° C) 
por cerca de 20 minutos.

Estique um pano de prato sobre uma superfície 
lisa e umedeça com um pouco de água. Em 
seguida, polvilhe um pouco de açúcar no pano 
de prato.
Coloque a massa sobre esse pano e despeje o 
recheio por toda a massa.

Enrole a massa, com o auxílio do pano de prato, 
formando o rocambole.
Leve à geladeira por cerca de 25 minutos.
Polvilhe açúcar refinado e sirva!

Fonte: https://www.tudogostoso.com.br/

Tempo: 1 horas

Nível: fácil

Rendimento: 12 porções



Ingredientes

Base da Torta:

• 3 xícaras (360 g) de farinha de trigo;
• 1 xícara (200 g) de margarina;
• 1/2 xícara (80 g) de açúcar refinado;
• 1 ovo caipira orgânico Label Rouge.

Recheio de creme:

• 3 xícaras (720 ml) de leite integral;
• 3 colheres de sopa de amido de milho;
• 1 lata de leite condensado (395 g);
• 2 gemas de ovos caipiras orgânicos Label Rouge;
• 1 colher de sopa de essência de baunilha.

Recheio de Frutas Vermelhas:

• 1 xícara (160 g) de framboesa fresca;
• 1 xícara (160 g) de cerejas sem calda 
 (reserve a calda);
• 1 xícara(160 g) de morangos frescos.

Cobertura:

• 1 xícara (240 ml) de água;
• 1 colher de sopa de amido de milho;
• 1 envelope de gelatina vermelha (qualquer sabor);
• 2 colheres de sopa de calda da cereja;
• 1 colher de sopa de glucose.

TORTA DE FRUTAS VERMELHAS
Modo de Preparo:

Em uma panela, coloque os ingredientes do creme, 
menos a baunilha e leve ao fogo, mexendo sempre, 
por 10 minutos, ou até que engrosse.

Tire do fogo, misture a baunilha e deixe esfriar 
coberta com filme plástico para não criar película.

Em uma tigela, misture os ingredientes da massa 
até que não grude nas mãos, e com ela, forre uma 
fôrma de 30cm de diâmetro de fundo removível.

Fure com um garfo e leve ao forno, preaquecido, por 
15 minutos, ou até que doure levemente. Retire do 
forno e deixe esfriar.

Coloque o creme frio e por cima espalhe as frutas 
misturadas.

Para a cobertura, em uma panela, coloque a água e 
a amido de milho e leve ao fogo, mexendo sempre, 
por 5 minutos, ou até que engrosse. Misture os 
ingredientes restantes.

Retire do fogo e espalhe sobre as frutas na torta. 
Leve à geladeira por 2 horas e desenforme.

Fonte: https://www.receitasagora.com.br/

Tempo: 3 horas

Nível: médio

Rendimento: 12 porções



Ingredientes: 

Merengue:

• 3 claras
• 1 xícara (chá) de açúcar
• 1 colher (chá) de vinagre branco
• 1 colher (chá) de amido de milho

Recheio:

• 2 xícaras (chá) de leite em pó
• 5 colheres (sopa) de açúcar
• 3 colheres (sopa) de amido de milho
• 1 Caixinha de creme de leite (200g)

Montagem:

• 6 morangos picados
• 2 kiwis fatiados
• Polpa de 1 maracujá

PAVLOVA

Tempo: 2 horas

Nível: médio

Rendimento: 12 porções

Modo de preparo:

Massa:

Em uma panela, coloque as claras com o açúcar, misture bem e leve ao 
fogo baixo, mexendo sempre até que a clara perca sua viscosidade.
Desligue o fogo, transfira para uma batedeira e bata em velocidade 
alta, adicionando o vinagre e o amido de milho, por cerca de 5 minutos 
ou até obter um merengue firme.
Forre uma assadeira de borda baixa com papel-manteiga e unte o 
papel com manteiga. Despeje o merengue sobre o papel e espalhe-o, 
formando um disco alto de 21 cm de diâmetro. Com o auxílio de uma 
colher, forme uma cavidade no centro do merengue. Leve ao forno 
baixo (160°C), preaquecido, por cerca de 40 minutos ou até dourar 
bem a superfície. Deixe no forno até esfriar.

Recheio:

Em uma panela, misture o leite em pó com o açúcar e o amido de milho.
Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, por cerca de 10 minutos ou até 
engrossar. Desligue o fogo e misture o creme de leite.

Montagem:

Sobre o suspiro assado e frio, despeje o recheio também frio, preenchendo 
a cavidade formada. Sirva gelado, coberto com as frutas.

Fonte: www.receitasnestle.com.br



Agora é só aproveitar e fazer 
essas receitas deliciosas 
para aproveitar o Natal 
ao lado da sua família.

O ingrediente secreto para 
as sobremesas você já conhece: 
ovos caipiras orgânicos da Label Rouge. 

Aproveite as receitas e torne 
o seu Natal e de toda a sua família 
ainda mais especial! 


