
Data Horário Curso Professor (a) Unidade Valor

Centros Culinários 
Fest Sonho

Centros Culinários 
Fest SonhoMéier

05SET
QUI

14:00 R$ 30,00

14:00 Fes�val de pastel de forno

Felipe TavaresStencil e pirulitos de cristal 2 em 1

Quiches,empadas, barquetes e pastéis de forno. Todos com u�lização de farinha nutri�va: grão de bico, 
berinjela, farinha de banana, entre outras.  Lanche prá�co e que agrada a diversos paladares variando apenas 
o recheio. Aula ideal para quem pretende melhorar a alimentação da família e também para quem pretende 
empreender fornecendo, por exemplo, para can�nas de academias.

Méier

06SET
SEX

Aprenda tudo sobre borda recheada, as diversas texturas de massas, pré- assamento, congelamento e
 armazenamento. Esteja pronto para abastecer eventos em festas, recepções e can�nas.Depois desta aula você
estará seguro e qualificado para abrir seu próprio delivery!

14:00 Blindagem em textura

Quiches, pastelzinho, empadinhas e bolinha de cebola assada.Aprenda a fazer 4 receitas maravilhosas e deliciosas. 
Você fará: pastelzinho de banana com canela, pastelzinho de frango e ameixa com bacon, bolinha de cebola 
assada, quiche napolitana. É uma massa super leve e saborosa de empadinha que derrete na boca. Não fique de 
fora. Tudo com degustação.

Fes�val de salgados de forno

Venha e aprenda a fazer uma massa especial para salgados de forno, com ela você fará: joelhinhos, esfiras, 
hamburguinhos, croissants, doguinho de salsicha, pizzas e cachorro quente de vir�ne.Ensinarei tamanhos 
grandes para lanchonete e tamanhos pequenos para festas. Darei dicas de congelamento e preço. Não 
percam. Tudo com degustação. 

09SET
SEG

Gelson Barcelos 

R$ 40,00Oficina de pizzas e calzones

Gelson Barcelos

10:00

Venha aprender técnicas e dicas de blindagem com chocolate Jazam

14:00 Aula inédita de salgadinhos fritos

Sônia Santos Méier

Wilson Brandão

10SET
TER

10:00

Bolo decorado com stencil nas laterais e top de bolo de pirulito de cristal. Aprenda essas 2 técnicas em uma 
única aula!

R$ 50,00

11SET
QUA

10:00 Bolo linha falsa - Bolo Fault Line Cake

Bombinha frita de mortadela com queijo, bolinha de queijo,coxinhas e rissoles. Venha e a prenda a fazer uma 
massa especial e super leve. Tudo com degustação não percam!

14:00

Este mês vamos ensinar a novidade do momento: bolo linha falsa, com cobertura de chan�ninho. 
Aprenderemos a bater o chan�ninho corretamente para este �po de bolo. Aprenderemos também a caldar, 
prensar um bolo para que ele seja decorado mais facilmente. Venha, saia na frente e surpreenda.

Bolo de casamento marmorizado e rendado09:30

Montagem em andares, marmorização em rolo com mármore caseiro e aplicação de linda renda com detalhes
 em pasta e glacê real. Finalização com arranjo de flores em pasta feito passo a passo em aula. Aula com
degustação.

Bolo Bíblia

Jamilton Penna

R$ 30,00Gelson Barcelos Méier

Méier

Renda de chocolate

Aprenda a montar um bolo decorado com chan�ninho e renda de chocolate. Você vai ficar encantado com a 
simplicidade da técnica e beleza do Bolo. Saia na frente com esta novidade!

12SET
QUI 14:00

Venha  aprender a fazer pirulitos de suspiro. Lindos e saborosos!

Especial Dia das crianças com Sicão Mauro de Lucca

R$ 35,00Rose Goulart

R$ 35,00

Méier10:00 Pirulitos de suspiro

 Modelagem com técnica fácil sem u�lização de formas. Cobertura de mármore com folhas douradas e
 acabamentos em pasta com lindas modelagens para ba�zado e/ou comunhão. Excelente sugestão também para 
homenagear um pastor ou sacerdote. Aula com degustação

13SET
SEX

14:00 Bolo rico em detalhes super colorido Ana Cris�na R$ 10,00

Nessa aula venha aprender delicias para agradar as crianças.Versá�l receita de bolo de pote com recheio de 
ganache montada de Chocolate Blend. Delicioso Pão de Mel com uma casquinha crocante com recheio de 
Brigadeiro de Pistache. Bombom Color Candy com técnicas de pintura de manteiga de cacau para você  
relembrar a sua infância

Mais informações pelo Whatsapp: 21 97628-4835 Méier  e 21 98642-3775 Vila Isabel

03SET
TER

04SET
QUA

Méier

14:00 Alimentação mais leve R$ 60,00Wilson Brandão Méier

amb
 

Felipe Tavares R$ 10,00Méier

R$ 30,00Méier

Sônia Santos Méier R$ 10,00

Méier R$ 20,00

14:00 Jamilton Penna Méier R$ 20,00

Méier R$ 10,00

Méier

Celebrate traz para você um bolo rico em detalhes super colorido e muito fácil de realizar. Vamos trabalhar com 
nossos bicos, uma profusão de cores florindo o mundo com muita doçura. Você vai se encantar!Celebrate e 
você sempre um doce de sucesso!

14SET
SAB

10:00 Aulão de doces finos Andrea Vasconcelos R$ 30,00Méier

Palha italiana, alfajor, pão de mel e brownie. Todos os doces podem ser congelados por 90 dias. Esses doces
 estão em alta, para vender no dia a dia e vendas para eventos.


