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8 DE OUTUBRO | DIA MUNDIAL DO OVO

Bem merecido ter um dia dedicado à proteína animal mais popular no 
Brasil: o ovo, um dos alimentos mais completos que existe e consumido 
no mundo inteiro.

Isso porque o seu papel vai além da alimentação; pois gera emprego e 
alicerça os pilares da economia.

Nós, da Unidade de Negócios de Saúde Animal da Boehringer Ingelheim, 
somos gratos a todos os profissionais da cadeia produtiva de ovos que 
contribuem para a nutrição da população mundial. 

E para comemorar esta data, lançamos este e-book exclusivo com recei-
tas especiais com pratos à base de ovos, para que você possa colocar 
toda a sua criatividade e dons culinários em prática!

#diadoovo #granja #ovoeproteina #avicultura #BoehringerIngelheim 

#bemestareprodutividade
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Ovos recheados Ovos recheados 
surpresasurpresa

INGREDIENTES
• 6 ovos cozidos ao ponto de gema dura

• Maionese a gosto

MODO DE PREPARO
1. Cortar os ovos um pouco acima do meio, dando para tirar as gemas.

2. Em um prato, coloque as 6 gemas cozidas e esmague com o garfo, misture 
com a maionese, até obter uma massa homogênea. Recheie as cavidades das 
claras cozidas com essa mistura. Depois é só servir!

Obs.: você pode incluir mais ingredientes 
de sua preferência, como atum e 
temperos.
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INGREDIENTES
• 1 ovo
• 2 gemas
• 2 colheres (sopa) de vinagre (ou caldo de limão)
• 2 colheres (sopa) de mostarda 
• 300 mL de óleo (cerca de 1 e 1/4 xícara de chá)
  se preferir use óleo de girassol ou canola
• Sal a gosto

MODO DE PREPARO
1. Antes de começar o preparo, coloque o óleo na geladeira e deixe por pelo 
menos 15 minutos - o óleo gelado emulsiona melhor a maionese.
2. Numa tigela pequena, quebre o ovo e transfira para o liquidificador. Junte as 
gemas, a mostarda, o vinagre e tempere com uma pitada de sal. Tampe e bata 
apenas para misturar.
3. Abra apenas a tampinha central do liquidificador e cubra parcialmente 
a abertura com um pano de prato - a maionese pode espirrar no início do 
preparo. Comece a bater, retire o pano e adicione o óleo em fio, bem devagar, 
até a maionese ficar firme - a quantidade de óleo necessária pode ser menor, 
dependendo do tamanho dos ovos.
Atenção: se você colocar o óleo de uma só vez a maionese pode talhar.
4. Transfira a maionese para um pote de vidro com fechamento hermético e 
mantenha na geladeira por até 3 dias.
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Ovo cremosoOvo cremoso
delíciadelícia

INGREDIENTES
• 5 ovos
• 1 colher (sopa) de manteiga ou margarina
• 3 colheres (sopa) de requeijão light
• Pão caseiro ou integral ou italiano em fatias
• Sal, pimenta do reino e cheiro verde a gosto

MODO DE PREPARO
1. Em uma tigela, bata bem os ovos e tempere com sal e pimenta do reino.
2. Coloque a manteiga em uma frigideira antiaderente e, quando estiver quente, 
adicione os ovos.
3. Mexa bem enquanto cozinha em fogo médio.
4. Quando estiver na consistência desejada, desligue o fogo e adicione o 
requeijão.
5. Misture bem e coloque a quantidade desejada na fatia de pão, adicione cheiro 
verde por cima.

Sirva!
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INGREDIENTES
• 4 fatias de peito de peru
• 1 ovo inteiro
• 1 clara
• 8 tomates cereja
• 1/2 cenoura ralada
• Cebolete a gosto
• 1 colher (sopa) de requeijão
• Sal e pimenta a gosto

MODO DE PREPARO
1. Pré aqueça o forno a 180ºC por 10 minutos.
2. Em um bowl, bata o ovo e a Clara ligeiramente.
3. Junte o requeijão e bata mais um pouco. Tempere com sal e pimenta e reserve. 
4. Em forminhas individuais, coloque o peito de peru. Siga a proporção de uma 
fatia para cada forma. Dentro da cestinha ponha cenoura ralada e tomates 
cortados. Despeje em seguida o creme de ovos. 
5. Salpique com cebolete e leve ao forno. Retire quando estiver dourado.
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OmeleteOmelete
de fornode forno

INGREDIENTES
• 6 ovos
• 1/2 cebola picada
• 1/2 tomate picado
• 1/2 xícara de pimentão em tiras finas
• 1/2 xícara de brócolis
• Cheiro verde a gosto
• 150 gramas mussarela picada
• 1/2 xícara de leite
• Sal e pimenta do reino a gosto
• 2 colheres (sopa) de farinha de trigo
Opcional: linguiça calabresa picada ou frango desfiado a gosto.

MODO DE PREPARO
1. Misture o leite com a farinha em um copo até dissolver bem.
2. Use uma tigela para misturar bem os ovos.
3. Coloque o leite com a farinha e misture.
4. Adicione a cebola, o tomate, a mussarela, o pimentão, os brócolis (ou os 
opcionais), o cheiro verde e o tempero e mexa.
5. Disponha a mistura em uma assadeira untada com manteiga e farinha.
6. Asse em um forno pré-aquecido por 30 minutos em fogo médio ou até dourar 
em cima. Sirva!
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INGREDIENTES
• 6 ovos
• 35 g de iogurte grego
• 15 mL de leite desnatado
• 15 mL de azeite de oliva
• 1 colher de orégano
• 1 colher de queijo parmesão ralado
• Salsinha
• Pimenta-do-reino
• Sal

MODO DE PREPARO
Em um recipiente, quebre os 6 ovos, adicione uma pitada de pimenta, uma de sal, 
coloque o orégano e o parmesão e bata tudo com um garfo. Esquente o azeite 
em uma frigideira, coloque os ovos batidos, abaixe o fogo e tampe a frigideira. 
Quando a omelete começar a soltar da frigideira, virar para dourar o outro lado.  
Misture o iogurte grego e o leite desnatado e bata bem com um garfo. 

Cubra a omelete com o molho de iogurte e sirva com salsinha salpicada por 
cima.
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Omelete fitness Omelete fitness comcom
molho demolho de iogurte grego iogurte grego



Índice

OmeleteOmelete
italianoitaliano

INGREDIENTES
• 3 ovos
• Sal e pimenta preta a gosto 
• 1/2 pimentão verde, picadinho 
• 1/2 tomate, sem sementes, picadinho 
• 2 colheres, de sopa, de queijo parmesão ralado 
• Orégano a gosto 
• 1 e 1/2 colher, de sopa, de manteiga 

MODO DE PREPARO
Bata bem os ovos com sal e pimenta. Siga a técnica para omelete clássico, 
apresentada acima. Antes de dobrar a omelete, coloque o pimentão, tomate, 
queijo e orégano no centro.

Dobre mantendo este recheio dentro da omelete. 
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OmeleteOmelete
italianoitaliano

INGREDIENTES
• 2 claras 
• 1 gema 
• 1/2 tomate picado 
• 1/4 cebola ralada 
• 1 pitada de salsa 
• 1 colher de café de manteiga
• 1 fatia média de queijo branco magro ou prato light 
• Sal a gosto 

MODO DE PREPARO
Bater os ovos, acrescentar o queijo, o tomate, a cebola, o sal e a salsa.

Colocar a manteiga em uma frigideira antiaderente, despejar a mistura e cozinhar. 
Virar com a ajuda de 1 prato. 

OmeleteOmelete
light light 
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  Fritada de  Fritada de
batata com alecrimbatata com alecrim

INGREDIENTES
• 4 batatas grandes 
• 2 colheres (sopa) de farinha de trigo 
• 6 ovos 
• 1 ramo de alecrim fresco 
• 4 colheres (sopa) de manteiga 
• 3 colheres (sopa) de azeite de oliva 
• Sal e pimenta-do-reino a gosto 

MODO DE PREPARO
Descasque as batatas, lave, escorra, enxugue e rale na parte grossa do ralador, 
recolhendo as raspas em uma tigela. Junte a farinha de trigo peneirada e misture 
bem. Bata os ovos em uma tigela, junte as batatas, o alecrim picado, o sal e a 
pimenta-do-reino. Aqueça a manteiga e o azeite em uma panela antiaderente 
de cerca de 24 cm de diâmetro. Despeje a mistura em uma camada homogênea 
e nivele com a ajuda de uma espátula. Cozinhe a fritada em fogo médio, até 
a superfície dourar. Vire com cuidado, com a ajuda de um prato, e cozinhe do 
outro lado. Sirva quente, como aperitivo ou, se preferir, como prato principal 
acompanhada de tomates cozidos inteiros, sem a pele.
Obs.: Esta fritada pode ser feita também no forno. Neste caso, misture às batatas 
as gemas batidas e, em seguida, as claras em neve. Transfira para um refratário 
de 24 cm de diâmetro untado com manteiga e leve ao forno médio por 15 a 20 
minutos. 
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INGREDIENTES
• 12 colheres (sopa) de leite condensado 
• 1 colher (chá) de essência de baunilha 
• 5 ovos 
• 1 pitada de sal 
• 1 colher (sopa) de açúcar confeiteiro 
• 10 a 11 colheres (sopa) de açúcar 
• 2 colheres (sopa) de xarope de morango 
• 12 morangos maduros

MODO DE PREPARO
Dilua em uma panela o leite condensado em 500 mL de água. Junte a baunilha 
e leve ao fogo até ferver. Retire do fogo e reserve. Em uma tigela, bata as claras 
com 1 pitada de sal até obter picos firmes. Incorpore o açúcar de confeiteiro e 
bata mais um pouco. Volte a panela com o leite ao fogo e, assim que levantar 
fervura, coloque colheradas da clara no leite por cerca de 1 minuto, girando na 
metade desse tempo. Retire as claras cozidas, escorra com uma escumadeira e 
distribua em pratos de sobremesa. Bata na batedeira as gemas com o açúcar. 
Transfira para um refratário e, em seguida, despeje em fio metade do leite onde 
foram cozidas as claras, sem parar de bater. Leve o creme ao fogo em banho-
maria, batendo sempre até encorpar. Retire do fogo, coloque o refratário sobre 
uma tigela com água gelada ou gelo e bata até esfriar. Passe o creme por um 
coador fino e despeje, em seguida, sobre os ovos nevados. Complete com um fio 
de xarope de morango e os morangos cortados ao meio. 
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Ovos nevadosOvos nevados
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CrepiocaCrepioca
  recheada  recheada

INGREDIENTES
• 1 ovo inteiro
• 1 colher de sopa de tapioca

MODO DE PREPARO
Bata todos os ingredientes numa tigela até misturar bem. Quando a mistura 
estiver homogênea, coloque numa frigideira pré-aquecida e untada com azeite 
ou manteiga. Tampe a frigideira e aguarde as bordas ficarem douradas para virar. 
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Espere ficar no ponto e recheie como 
quiser, algumas opções são: cream 
cheese, geleia, frango, ricota...
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CrepiocaCrepioca
  recheada  recheada

INGREDIENTES
• 1 ovo
• 1/2 xícara de leite desnatado
• 45 g de leite em pó
• 40 g de açúcar mascavo
• 1 colher de cacau em pó
• 2 colheres de chá de canela em pó

MODO DE PREPARO
Em panela, coloque o açúcar e a canela em pó. Cozinhe em fogo baixo até o 
açúcar derreter e virar caramelo. Coloque o caramelo nas laterais e no fundo da 
xícara. Misture com um batedor manual o leite em pó, o leite, o ovo e o cacau. 
Bata até ficar homogêneo.

Coloque a massa do pudim na caneca com o caramelo. Coloque no micro-
ondas e programa para 1 minuto e meio, em potência alta. Se esse tempo não 
for suficiente, volte o pudim ao micro-ondas de 30 em 30 segundos até chegar 
ao ponto.
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Fritada de Fritada de 
espinafre espinafre 

INGREDIENTES
• 30 g de espinafre picado
• 3 ovos
• 1/4 xícara de cebola picada
• Orégano
• Pimenta-do-reino
• Chimichurri
• Sal

MODO DE PREPARO
Refogue o espinafre e a cebola no azeite com uma pitada de sal. Bata os ovos 
e coloque em uma refratário. Adicione a cebola e espinafre refogado, tempere 
com orégano e sal a gosto, uma pitada de pimenta e um pouco de chimichurri. 
Misture bem para integrar os temperos aos ovos.

Pré-aqueça o forno a 180°C e asse a fritada
por 15 a 20 minutos.
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INGREDIENTES
• 2 batatas doces amarela
• 4 ovos
• 180 g de ricota
• 1 cebola
• 2 dentes de alho
• Azeite
• Orégano
• Alecrim
• Pimenta calabresa
• Sal

MODO DE PREPARO
Enrole as batatas no papel alumínio e coloque no forno médio para assarem 
durante 30 minutos. Quando elas estiverem macias, tire do forno e espere que 
esfriem. Depois que esfriarem, corte as batatas ao meio longitudinalmente e, 
com uma colher, retire a polpa das batatas. Refogue o alho e a cebola em pouco 
de azeite. Coloque a batata e a ricota na panela com a cebola. Misture tudo, 
regue com um fio de azeite, tempere com sal, pimenta calabresa e alecrim. Deixe 
cozinhar por 1 a 2 minutos. Recheie as batatas com o conteúdo da panela e 
quebre um ovo por cima de cada batata recheada (não recheie as batatas até o 
topo, senão não terá espaço para o ovo) e salpique um pouco de orégano nos 
ovos. Volte as batatas para o forno e asse por mais 15 minutos.
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Batata doceBatata doce
recheada com ovosrecheada com ovos
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Omelete de Omelete de 
ervas finas ervas finas 

INGREDIENTES
• 3 ovos 
• Sal e pimenta preta a gosto 
• 2 colheres de sal de mistura de ervas: salsa,
  estragão, cebolinha verde 
• 1 e 1/2 colher de sopa de manteiga 

MODO DE PREPARO
Bata os ovos com sal, pimenta e a mistura de ervas, deixando bem homogêneo. 
Derreta a manteiga em uma frigideira pequena. Quando a manteiga espumar, junte 
os ovos batidos. Segurando um garfo com os dentes paralelos a frigideira, misture os 
ovos o mais rápido possível, enquanto sacode a frigideira com à outra mão. Continue 
fazendo isto até que os ovos comecem a cozinhar de maneira uniforme. Quando 
você observar que os ovos já estão parcialmente cozidos, com a região central ainda 
úmida, incline a frigideira um pouco para que a parte crua escorra para um dos lados 
e solidifique nesta posição. Com o garfo, levante a borda cozida da parte mais alta da 
frigideira (aquela que ficou mais fina). Comece a dobrar a omelete, cuidadosamente, 
juntando as duas bordas. Aperte com o garfo levemente. Descole a outra borda da 
omelete com o garfo.

Bata delicadamente no cabo da frigideira, fazendo com que a omelete escorregue 
um pouco para fora da frigideira. Com o garfo, dobre a borda da omelete (que saiu 
para fora da frigideira) sobre o centro. Retire a omelete da frigideira e coloque-a no 
prato. O ponto correto de cozimento é quando o interior da omelete continua bem 
úmido. 
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Siga-nos no Instagram:
@ bem_estar_e_produtividade


