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Preencha o scoop com o N.ovo em 
pó até a marcação N.OVO (equi-
vale a 1 ovo) e repita conforme a 
quantidade de ovos da sua receita.

Adicione o N.ovo em pó aos ingre-
dientes secos (farinhas, açúcar, 
etc.) da receita. 

Para cada parte de N.ovo utilizado 
na receita, adicione a quantidade 
equivalente de água utilizando o 
scoop na marcação ÁGUA e repita 
até obter a proporção equivalente à 
quantidade de ovos de sua receita. 

Adicione a água aos outros ingre-
dientes líquidos e siga o passo a 
passo da receita normalmente.
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CONHEÇA O N.OVO PERFEITO PARA VOCÊ USAR NO PREPARO DE BOLOS, PÃES, MASSAS, 
PANQUECAS E O QUE MAIS A SUA IMAGINAÇÃO MANDAR!

O N.ovo substitui o ovo in natura como ingrediente no preparo de re-
ceitas. Uma formulação cuidadosamente elaborada para que pessoas 
intolerantes, alérgicas ou que não queiram consumir ovos possam fa-
zer todas suas receitas preferidas com a mesma aparência, textura e 
sabor. Não é possível fazer omeletes e ovos mexidos.
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11g
N.OVO

39g
água

1 ovo
grande (50g)

Como usar



RECEITAS COM O N.OVO
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BOLO DE CHOCOLATE
COM BRIGADEIRO

INGREDIENTES:

2 xícaras de farinha de trigo 
1 e ½ xícara de água
1/3 de xícara de óleo de girassol
2 scoops N.ovo
½ xícara de cacau em pó
1 xícara de açúcar mascavo
1 colher de sopa de vinagre de maçã
1 colher de chá de bicarbonato de sódio
2 xícaras de brigadeiro vegano ou convencional

MODO DE PREPARO:

1. Em uma tigela coloque a farinha, a água, o óleo, o vinagre, o cacau, 
o açúcar e misture bem. Adicione o bicarbonato e o N.ovo, misture 
bem e transfira para uma forma untada. 
2. Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC e asse por 40 minutos ou até 
passar no teste do palito. É só espetar um palito, garfo ou faca até o 
fundo do bolo, se estiver sequinho o bolo estará pronto.
3. Espalhe por cima do bolo a sua receita preferida de brigadeiro mole 
e sirva.

LIVRO DE RECEITAS     |     N.OVO

4



BOLINHO DE FUBÁ

INGREDIENTES:

2 xícaras de fubá
1 xícara de farinha de trigo
3 colheres de sopa de polvilho
2 scoops N.ovo
2 e ½ xícaras de água
1 xícara açúcar demerara
½ xícara de óleo de girassol
1 colher de chá de bicarbonato de sódio
1 colher de sopa de vinagre de maçã ou arroz
1 pitada de sal marinho

MODO DE PREPARO:

1. Em uma tigela misture o fubá, a farinha de trigo, o polvilho, a água, 
o óleo, o vinagre e o sal. Misture bem e deixe descansar 5 minutos. 
2. Misture o bicarbonato e o N.ovo. Mexa com cuidado e coloque em 
uma assadeira untada com óleo e fubá.
3. Asse em forno pré-aquecido a 180ºC por cerca 40 minutos ou até 
assar. 
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BOLO MACIO DE ABÓBORA 
COM ESPECIARIAS

INGREDIENTES:

1 xícara de abóbora japonesa em cubos
1 xícara de farinha de trigo 
1 xícara de água 
¼ de xícara de óleo de girassol
½ xícara de açúcar mascavo
1 scoop N.ovo
1 colher de sopa de vinagre de maça 
1 colher de café de bicarbonato de sódio
Canela a gosto
Cravo a gosto
Nós moscada a gosto
Lascas de abóbora para decorar

MODO DE PREPARO:

1. No liquidificador, coloque a agua, a abóbora em cubos e o óleo. Bata 
até virar um creme. Adicione a farinha, o açúcar e o vinagre. 
2. Adicione o N.ovo e o bicarbonato, misture delicadamente com um 
fouet ou espátula. 
3. Despeje a massa em uma forma untada, decore com as lascas de 
abóbora e leve ao forno pré-aquecido a 180ºC por cerca 40 minutos, 
ou até passar no teste do palito.
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CREPE DE ESPINAFRE
COM LEGUMES

INGREDIENTES PARA A MASSA:

1 xícara de farinha de trigo
1 colher de sobremesa de polvilho doce
1 scoop N.ovo
1 colhe de café de cúrcuma
1 xícara de água
3 colheres de sopa de azeite
Sal

MODO DE PREPARO DA MASSA:

1. Misture todos os ingredientes em uma tigela;
2. Com uma concha coloque um pouco da massa em uma frigideira 
antiaderente;
3. Quando estiver firme vire e deixe dourar um pouco o outro lado.

INGREDIENTES PARA RECHEIO:

2 xícaras de espinafre cru
1 xícara de brócolis 
1 xícara tomate picado sem semente
2 colheres de sopa de azeite
1 colher de sopa de alho picado
Sal a gosto

MODO DE PREPARO DO RECHEIO: 

1. Pré-aqueça o azeite e refogue todos os ingredientes ao mesmo 
tempo. Quando estiver tudo cozido e sequinho, acerte o tempero e 
apague o fogo. Recheie os crepes.
Coloque os crepes recheados em uma forma, coloque um molho da 
sua preferencia e leve ao forno  pré-aquecido a 180ºC por 20 minutos 
para gratinar.
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BOLO DE PIPOCA

INGREDIENTES:

1 xícara de farinha de trigo
1 e 1/2 xícara e meia de pipoca
1 xícara de água
½ xícara de açúcar mascavo ou demerara
1 scoop N.ovo
1 colher de café de bicarbonato de sódio
1 colher de sobremesa de vinagre de maça

MODO DE PREPARO:

1. No liquidificador, coloque a agua a pipoca e o óleo. Bata até virar 
um creme. Adicione a farinha, o açúcar e o vinagre. 
2. Adicione o N.ovo e o bicarbonato, misture delicadamente com um 
fouet ou espátula. 
3. Despeje a massa em uma forma untada, decore com as lascas de 
abóbora e leve ao forno pré-aquecido a 180ºC por cerca 40 minutos, 
ou até passar no teste do palito.
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BOLINHO DE CHUVA

INGREDIENTES:

2 scoops N.ovo
1/2 de xícara de açúcar demerara 
1 xícara de água
2 e ½ xícaras de farinha de trigo branca (ou integral)
1 colher de chá de bicarbonato de sódio
1 colher de sobremesa de vinagre de maçã
3 colheres de sopa de açúcar mascavo
1 colher de sopa de canela
700ml de óleo para fritar

MODO DE PREPARO:

1. Misture todos os ingredientes até obter uma massa cremosa e ho-
mogênea;
2. Deixe aquecer uma panela com bastante óleo para que os bolinhos 
possam boiar;
3. Quando o óleo estiver bem quente (180ºC), com uma colher, come-
ce a colocar pequenas quantidades de massa e frite até que dourem 
por inteiro;
4. Coloque os bolinhos sobre papel absorvente e depois passe-os no 
açúcar com canela.
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BOLO DE BANANA COM
PASTA DE AMENDOIM

INGREDIENTES:

1 xícara de farinha de trigo
1 xícara de banana em rodelas 
1 xícara de água
½ xícara de açúcar mascavo + 1 colher de sopa para decorar
1/3 de xícara de pasta de amendoim
3 colheres de sopa de óleo de girassol
1 scoop N.ovo
1 colher de café de bicarbonato de sódio
1 colher de sobremesa de vinagre de maça

MODO DE PREPARO:

1. Em uma tigela misture a farinha, a pasta de amendoim, a água, o 
óleo, o açúcar e o vinagre. Quando a massa estiver homogênea, acres-
cente o N.ovo e o bicarbonato e misture com cuidado.
2. Em uma assadeira de fundo removível, polvilhe o açúcar e distribua 
as rodelas de banana para cobrir todo o fundo. Despeje a massa por 
cima das banana se leve ao forno pré-aquecido a 180ºC or cerca 45 
minutos. 
3. Desinforme e sirva com a parte das bananas para cima. 
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PANQUECA DOCE

INGREDIENTES:

1 xícara de farinha de trigo integral
½ xícara de morangos bem maduros picados. 
1 scoop de N.ovo
2/3 de xícara de água
1/3 de xícara de açúcar demerara
2 colheres de sopa de óleo de girassol

MODO DE PREPARO:

1. Coloque todos os ingredientes em uma tigela, misture bem; 
2. Com uma concha coloque a massa em uma frigideira antiaderente, 
a quantidade de massa deve ser proporcional ao tamanho que deseja 
a panqueca. Quando estiver firme, vire e deixe firmar o outro lado.
3. Sirva as acompanhadas de frutas, melaço, pasta de castanhas ou 
amendoim.
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BOLO DE ABACAXI
COM COCO

INGREDIENTES:

1 xícara de abacaxi em cubos pequenos
5 rodelas bem finas de abacaxi
1 e 1/3 de xícara de farinha de trigo integral
3 colheres de sopa de óleo de coco
1 xícara de leite de coco não concentrado (caso use o concentrado, co-
loque somente ½ xícara na receita e complete com ½ xícara de água)
½ xícara de açúcar demerara
1 scoop de N.ovo
1 colher de café de bicarbonato de sódio 

MODO DE PREPARO:

1. Coloque as rodelas de abacaxi em uma forma, organizando-as da 
forma que preferir. Lembrando que essa será a parte de cima do bolo.  
2. Em uma tigela, misture os cubos de abacaxi, leite de coco, farinha, 
óleo de coco e açúcar. Bata a massa com um fouet e deixe descansar 
por 10 minutos. 
3. Adicione o N.ovo e o bicarbonato, mexa com cuidado e coloque na 
forma com as rodelas de abacaxi. 
4. Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC e asse até passar no teste do 
palito. Cerca de 40 minutos. 
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TORTA SALGADA
DE COGUMELO INGREDIENTES:

3 scoops N.ovo
500g cogumelos variados
1 cebola
2 dentes de alho
1 xícara alho poró picado
2 xícaras berinjela em cubos
Salsinha a gosto
Cebolinha a gosto
1 colher de chá de cúrcuma em pó 
Sal a gosto
1 e ½ xícara de farinha de trigo integral
1 colher de sopa de suco de limão ou vinagre de maçã
1 colher de café de bicarbonato de sódio
1 xícara de água
1/3 de xícara de azeite + 2 colheres de sopa para refogar

MODO DE PREPARO:

1. Em uma frigideira aqueça duas colheres de sopa de azeite, grelhe 
a berinjela, cebola e cogumelos, quando estiver tudo bem dourado, 
adicione o alho-poró e alho. 
2. Em uma tigela misture o refogado, o limão, a farinha, o azeite, a 
água, as ervas, sal, cúrcuma e o N.ovo. Misture bem e adicione o bi-
carbonato.
3. Coloque em uma assadeira untada com farinha de trigo e azeite e 
leve ao forno pré-aquecido a 180ºC. Asse por 45 minutos, ou até fir-
mar e dourar.
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BOLO DE CHOCOLATE
COM MORANGO

INGREDIENTES:

1 xícara de farinha de trigo
3 colheres de sopa de óleo de girassol
1 xícara de água
½ xícara de açúcar mascavo
1/3 de xícara de cacau em pó
½ xicara de chocolate 60% sem leite em cubos pequenos 
1 scoop N.ovo
1 colher de café de bicarbonato de sódio
1 colher de sobremesa de vinagre de maça
1 caixa de morangos para decorar

MODO DE PREPARO:

1. Em uma tigela misture a farinha, o cacau, a água, o óleo, o açúcar e 
o vinagre. Quando a massa estiver homogênea, acrescente o N.ovo, o 
chocolate e o bicarbonato e misture com cuidado. 
2. Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC e asse até passar no teste do 
palito. Cerca de 40 minutos. 
3. Desinforme o bolo e decore com morangos frescos.
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