
Data Horário Curso Professor (a) Unidade Valor

Centros Culinários 
Fest Sonho

Centros Culinários 
Fest Sonho

15AGO
QUI

Vila Isabel

20AGO
TER

Fes�val de recheios Le�cia Melo

Naira de Lucca

Venha aprender deliciosos recheios prá�cos e muito fáceis para rechear seus bolos, tortas, bombons, verrines
e muito mais! Serão ensinados e degustados 10 opções de recheios são eles: strogonoff de nozes, strogonoff de
avelã, strogonoff de amêndoa, brigadeiro branco, tradicional, escondidinho de morango, pistache, café,
especiarias e passas ao rum. 

R$ 10,00

14:00 R$ 30,00

10:00

14:00 Doces finos

Felipe Tavares Técnica fault line cake 

Doces gra�nados, doces de banana passa com casquinha crocante, quindim de nozes, quindim de coco e 
balinha de coco caramelada. Aula com degustação.

Vila Isabel

Vila Isabel

23AGO
SEX

R$ 70,00Vila Isabel

Popsicle é a novidade do momento, popsicle de palha italiana, brownie e pão de mel, com sugestões de  outros
sabores. Decoração para diversas ocasiões. Não fique de fora! 

14:00 Blindagem em textura

Aula demonstra�va com degustação e cer�ficado.

Chocolates para presentear
Salame de chocolate e maçã do amor banhada com chocolate e decoração.

27AGO
TER

10:00

Decoração com pasta de açúcar em bolo fake

Vila IsabelAndrea Vasconcelos

Venha aprender a técnica de cobrir e decorar um lindo bolo fake em pasta de açúcar. Você ficará por dentro de
todas as dicas para fazer a quina re�nha e lisinha e também receberá muitas dicas de decoração!

R$ 35,00Popsicle

09:30

28AGO
QUA

Jamilton PennaBolo renda flex com guirlanda de flores R$ 15,00Vila Isabel09:30

Descubra as técnicas com renda flex e desenvolva vários trabalhos com facilidade. Veja como antecipar as suas
rendas. Nesta aula faremos um lindo bolo com acabamentos em guirlandas de flores em pasta. Aula com 
degustação.

10:00 Faça e venda - Bala de brigadeiro Rita Araújo R$ 20,00Vila Isabel
Neste curso você vai aprender a fazer essas delícias para vender bastante sem sair de casa e a aumentar sua
renda extra. Bala de brigadeiro, bala de brigadeiro de morango, bala de brigadeiro de leite  ninho, bala de 
brigadeiro de churros, bala de brigadeiro de limão, bala de brigadeiro de coco, bala de brigadeiro de avelã. 
Serão feitos em aula três sabores passo a passo para você �rar sua dúvidas! Não fique de fora!

14:00 Le�cia Melo R$ 10,00Vila Isabel

Vila IsabelAndrea Vasconcelos R$ 35,00

Felipe Tavares R$ 10,00Vila Isabel

29AGO
QUI 14:00 Caseirinhos gourmet Rita Araújo R$ 25,00Vila Isabel

Aprenda nesta aula a fazer deliciosos bolos caseirinhos que também podem ser da vovó. Nesta aula teremos 
bolo de amendoim, bolo de abacaxi com cobertura de creme de abacaxi, bolo de coco, bolo de limão com 
cobertura de mousses, bolo de nozes com cobertura de baba de moça. Serão feitos em aula dois sabores 
diferentes passo a passo para você garan�r sua renda extra. Apos�la com todas as receitas e sugestões de 
cobertura.

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


