
Data Horário Curso Professor (a) Unidade Valor

Centros Culinários 
Fest Sonho

Centros Culinários 
Fest Sonho

03JUN
SEG

Vila Isabel

09:30

05JUN
QUA

Pirulitos e picolés de gelatina e pirulitos de cristal Naira de Lucca

Jamilton Penna

Venha aprender essa linda técnica com papel de arroz e balas Fini marshmallow.

Vila Isabel

R$ 30,00

14:00

Jamilton Penna R$ 25,00Tortas comerciais - iniciantes

R$ 30,00

14:00

07JUN
SEX

10:00 Balas de brigadeiro Mavalério

Sônia Santos

R$ 10,00

Bem casados pingados 

Que tal uma aula de casados pingados, vamos fazê-los na aula. Teremos receitas de três recheios deliciosos, 
além de sugestões para decoração  e embalagens.

Vila Isabel

Uma massa super saborosa e fácil de se  preparar, demonstração massa baunilha e massa chocolate, recheios 
cremosos e geléia caseira. Montagem de uma torta cremosa de morango com chantilly e uma torta prestígio 
com ganache e raspas de chocolate. Técnicas de congelamento das tortas prontas ou das massas.

Vila Isabel

06JUN
QUI

Vila Isabel

R$ 30,00Vila Isabel

Aula Maravilhosa de dar água na boca, Técnica, Sabores, tudo passo a passo.  Faça e lucre.

14:00 Doces e recheios afrodisíacos

Maria Amélia

O mercado de produtos eróticos é pouco explorado,mas muito rendoso.Trazemos este mês sugestões de doces 
e recheios afrodisíacos,além dos chocolates eróticos.  Vamos apimentar a relação e o bolso?

Cake designer - iniciantes- aula 2
Preparo mármore caseiro e cobertura em mármore invertido e em rolo. Cobrindo um bolo perfeitamente 
com pasta americana. Acabamentos com uso de réguas, babados, drapeados, laços e flores feitas passo a 
passo.

10JUN
SEG

Mais informações pelo Whatsapp: 21 97354-6796 Méier e 21 98642-3775 Vila Isabel

10:00 Trabalhando com bicos de confeitar iniciantes Vila IsabelMárcia Portugal

Essa aula é para você que não sabe nada de bicos de confeitar,  uma aula para perder o medo de trabalhar com
bicos. Você aprenderá o ponto certo do glacê real industrializado, irá aprender o básico para fazer lindos 
trabalhos em bolos e doces, entre eles - Poá, caminho sem fim, pitanga, concha.
Você não pode ficar de fora  dessa. (material incluso)
As alunas precisam levar touca,avental e tesoura.

R$ 45,00
Aula prática

10:00

Sônia Santos R$ 10,00Vila Isabel

18JUN
TER

Letícia MeloTortas juninas R$ 10,00Vila Isabel10:00
Venha aprender com a Jazam de forma prática e fácil como fazer duas deliciosas tortas para incrementar
essa data tão festiva! Torta crocante de amendoim e torta cremosa três chocolates!!

14:00 Blindagem Letícia Melo R$ 35,00Vila Isabel

Quer aprender duas técnicas incríveis e práticas para blindagem? Então #vemcomigo pra essa aula, 
desmistificar varias lendas e os segredos da blindagem com GANACHE. APOSTILA com passo a passo inclusa.


