
Data Horário Curso Professor (a) Unidade Valor

Centros Culinários 
Fest Sonho

Centros Culinários 
Fest Sonho

13SET
SEX

Vila Isabel

16SET
SEG

14:00 R$ 30,00

14:00 Blindagem em textura

Naira de LuccaLicores finos

Venha aprender técnicas e dicas de blindagem com chocolate Jazam.

Vila Isabel

17SET
TER

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

14:00

Bolo linha falsa - Fault Line cake

Licores Finos Caseiros para fazer e presentear neste Natal!
Na aula serão feitas as 5 receitas!
* Licor de Chocolate Branco
* Licor �po Amarula 
* Licor �po Frangélico 
* Licor de Chocolate com Menta
* Licor de Chocolate e Morango
E mais dicas de sabores para aumentar o cardápio!

Aulão de doces finos

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. Aproveite a oportunidade e garanta sua 
inscrição!

18SET
QUA

Andrea Vasconcelos

R$ 50,00Stencil e pirulitos de cristal 2 em 1

Sônia Santos

09:30

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!

14:00 Renda de chocolate

Rose Goulart R$ 40,00Vila Isabel

Felipe Tavares

R$ 35,00

19SET
QUI

10:00

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!

R$ 60,00

23SET
SEG

10:00 Bolo com decoração de veludo

Aprenda todas as técnicas e dicas do bolo do momento! Garanta sua vaga!

14:00

Venha aprender a fazer deliciosos e lindos biscoitos para festas temá�cas. Será feito em aula o preparo da massa
e a decoração em Glacê real fluido e de oração com pasta americana. Tudo passo a passo com diversos temas 
para você �rar sua dúvida e dar asas a sua imaginação com muita cria�vidade.

Fes�val de biscoitos decorados Rita Araújo R$ 20,00Vila Isabel 

25SET
QUA

09:30
Demonstraremos a autên�ca massa da tradição que desmancha ao céu da boca (não é pão-de-ló) e daremos 
apos�la com mais 2 �pos diferentes, inclusive uma massa de biscoito, podendo modelar e também banhar em
chocolate para infan�l. Dicas prá�cas para recheio e corte com economia de tempo. Calda crocante (açucarada). 
Técnicas de congelamentos, sugestões de embalagens e preço de venda

Bem-casado, bem-vivido, bem-nascido Jamilton Penna R$ 15,00Vila Isabel

Vila Isabel

R$ 10,00Felipe Tavares Vila Isabel

Vila Isabel

Vila Isabel

Sônia Santos R$ 10,00Vila Isabel

Rita Araújo R$ 20,00Vila Isabel10:00 Doces modelados de ninho

Aprenda a fazer essas delícias com muito carinho para conquistar seus clientes. Massa maravilhosa que você 
vai ganhar dinheiro em casa fazendo um docinhos extras. Vários modelinhos com diversos modelos( feito a mão,
em forminhas ou cortadores) simplesmente uma maravilha. Venha conferir!

26SET
QUI 14:00

Venha aprender uma receita prá�ca e fácil de fazer e a decorar os biscoitos com pasta americana, podendo
adaptar para qualquer tema. Biscoitos tradicionais, no palito e com aplicação de papel arroz. Aula com sorteio
 de produtos Mago.

Biscoitos amanteigados Cynthia Vasques R$ 10,00Vila Isabel 

Cynthia Vasques R$ 35,00Vila Isabel10:00 Brownie tradicional e pizza de brownie

Venha aprender uma massa deliciosa de brownie para vender para festas, eventos e revenda. Vamos fazer 
também a versão de pizza de brownie. Não perca. Aula com degustação.

30SET
SEG

14:00 Pão de mel Naira de Lucca R$ 10,00Vila Isabel 

Com Ganache  de Avelã! Bolo Caseirinho de Pão de Mel, Pirulito de Pão de Mel para presentear neste Natal!

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


