
           
Rua Barão do triunfo, 66 - Caxias. 

Tel: 2671-2285 / 2674-3017    993693136 

INSCRIÇÕES: SINAL DE 50% E O RESTANTE NO DIA DA AULA. 

Exceto as aulas promocionais. Antecipe sua inscrição!!! 
Acesse nosso site no www.osonhodafesta.com.br  

 

DATA 
HORA 

PROFESSOR 
VALOR 

CURSOS DE AGOSTO/2019 

01/08(Qui) 
9:30 

Leandro Iorgutinho 

2,99 

AULA PROMOCIONAL ARCOLOR - BOLO MALETA DIAS DOS PAIS=>  Venha aprender uma linda 

maleta para alavancar suas vendas e faturar muito. deixe o dias dos pais de seus clientes inesquecível! Aula 

com degustação ! Não Perca! 

01/08(Qui) 
14:00 

Conceição Braga 

29,99 

CURSO COMPLETO DE EMPADAS => Massa levíssima e bem diferente de tudo que vocês já viram!! 

Derrete na boca e com novos conceitos de recheios: leite condensado, gratinado de frango, camarão, carne 

seca, Romeu e Julieta. Abertas e fechadas, ceciliana e napolis, empada com suflê de bacalhau gratinado. 

Quer saber como preparar 1000 empadas em menos de 10 horas com apenas 100 forminhas de alumínio? 

Então corre pra cá. Aula com degustação! 

02/08(Sex) 
9:30 

Rose Gomes 

24,99 

NAKED CAKE RED VELVET => Os segredos da deciliciosa massa do queridinho Veludo Vermelho, em uma 

aula com dicas de decoração com flores, frutas e em pequenas porções para mesas de doces finos. Não 

perca!!!! Aula demonstrativa com degustação. 

02/08(Sex) 
14:00 

Rose Gomes 

2,99 

BOLO DIA DOS PAIS=>  Os bolos com pinturas à mão livre estão em alta, inove com uma linda decoração 

personalizada para "O melhor pai do mundo". Você vai aprender como desenhar e pintar seu bolo de forma 

fácil e criativa. Aula promocional Mix. 

03/08(Sab) 
9:30 

Renata Tannuri 

44,99 

CURSO DE BOLO DE ROLO=> Vamos derrubar o mito do bolo de rolo, aprenda de uma forma simples e 

encante seus clientes e convidados. Nesta aula vamos fazer bolo de rolo tradicional e lembranças de bolo de 
rolo para decorar o seu evento. 

05/08(Seg) 
9:30 

Rita Araujo 

2,99 

AULA PROMOCIONAL BWB- DOCES FINOS MODULO II=> Venha aprender a fazer lindas peças para 

qualquer evento, copos decorados, medalhas recheadas, entre outros, Tudo passo a passo para você ganhar 

dinheiro sem sair de casa. Tudo com as forminhas da Bwb para te dar praticidade e o melhor acabamento 

nas suas peças. 

05/08(Seg) 
14:00 

Rita Araujo 

19,99 

FESTIVAL DE BRIGADEIROS GOURMET=> Aprenda a fazer deliciosos brigadeiros para venda em caixa, 

unidades ou festas. Brigadeiros de Negresco, Brigadeiro de Banana, Brigadeiro de Farinha láctea, Brigadeiros 

de ninho, Brigadeiros de morango com coco. Será feito em aula 3 sabores passo a passo para você aprender 

a fazer essas delicias, dicas de congelamento e dicas de cobertura de cada um. Inscreva-se já e garanta sua 
vaga. Aula com degustação e sorteio. 

06/08(Ter) 
9:30 

Kátia Praça 

9,99 

AULA DE BOLAS  - PROMOCIONAL HAPPY DAY=> Faremos um ARCO FLORES COM  ARCO-ÍRIS , todo 

em BALAO ALUMÍNIO,  a sensação do momento , E MAIS: NUVEM,  SOL E BALÃO 260 (BOLA CANUDO) 

ALUMÍNIO.  IMPERDÍVEL. AULA com Apostila, CERTIFICADO E BRINDES  HAPPY DAY. 

06/08(Ter) 
14:00 

Kátia Praça 

29,99 

AULA DE BOLAS - ARTE COM BALÕES DECORANDO GRANDES  ESPAÇOS=> Como decorar grandes espaços e 

gastar menos? Decoração de Grande Impacto Visual. Dicas para reduzir custos sem comprometer o resultado final do 

seu trabalho. SURPREENDA SEUS CLIENTES. AULA com Apostila , Certificado e SORTEIOS HAPPY DAY. 

07/08(Qua) 
9:30 

Anderson Alves 

2,99 

CONFEITAGEM BÁSICA COM GLACÊ MARMORE – PROMOCIONAL FINE LINE=> Inove a sua confeitagem! 

Venha aprender um lindo bolo marmorizado com  técnica fáceis  e flores todo confeccionado com os produtos fine 

line. Não percam, inscrições limitadas! 

07/08(Qua) 
14:00 

Anderson Alves 

2,99 

DOCES FONDADOS DECORADOS COM JÓIAS COMESTÍVEIS => Aprenda em aula a fondar seus doces com o 

delicioso Fondant da Fine Line, e como decorá-los com jóias comestíveis de forma prática e fácil utilizando o novo gel 

mágico da fine line. Aula promocional fine line. 

08/08(Qui) 
9:30 

Glória Fonseca 

2,99 

BOLO “FILTRO DOS SONHOS” PARA ANIVERSÁRIO FEMININO=> Filtros dos sonhos estão super na moda! 

Então venha ver como fica lindo este bolo para meninas delicadas e sonhadoras!!! Bolo decorado com renda flexível, 

flores e “penas” feitas em papel de arroz. Imperdível!!! 

08/08(Qui) 
14:00 

Glória Fonseca 

24,99 

BOMBONIERE DE CHOCOLATE FEITA NA FOLHA DO REPOLHO E TRUFAS LICOROSAS=> Que tal oferecer a 

seus convidados gostosas trufas, ornamentando uma linda bamboniere feita na folha do repolho, tudo em chocolate. 

Aula com degustação. 

09/08(Sex) 
9:30 

Gilsara Ferreira 

34,99 
Aula prática para criancas 

OFICINA DE BRIGADEIROS KIDS E TEENS=> Venha aprender brincando, preparar deliciosos brigadeiros. 

Faremos a massa juntos...modelagem e decoração com confetes. Aula super animada...com várias 

brincadeiras...degustação , receita e certificado. Não deixe seu baixinho fora dessa!!!(Para crianças de 6  à 12 anos). 

09/08(Sex) 
14:00 

Gilsara Ferreira 

34,99 
Aula prática para criancas 

OFICINA DE CUPCAKES KIDS E TEENS=> Seu baixinho pode se tornar um mini Chef, colocando a mão na massa 

e aprendendo a fazer deliciosos bolinhos que fazem sucesso em muitos eventos. Várias brincadeiras com a Branca de 

neve e o Príncipe, os chefs kids irão por a mão na massa e fazer a massa dos cupcakes passo a passo, decoração 

com chantilly, e vários confetes, cada criança irá levar 2 cupcakes para casa. Não deixe seu baixinho fora dessa!!! 

(Para crianças de 6  à 12 anos). Aula com Receita e Certificado! 

10/08(Sab) 
9:30 

Damião Costa 

19,99 

CURSO DE  CONFEITAGEM  PARA INICIANTES=>  aprenda como preparar a massa de bolo,  assar, esfriar de 

forma correta, como congelar e descongelar,  montar usando um aro fixo, usar a calda no bolo, rechear 

corretamente, prensar, cobrir e decorar com pasta americana e moldes de silicone. Será fornecido em aula uma 
tabela com rendimento do bolo em fatias. Aula com degustação. 

12/08(Seg) 
9:30 

Cyntia Vasques 

2,99 

CONFEITAGEM PRÁTICA – FLORES COM BICO RUSSO=> Aprenda nessa aula a MANUSEAR A pasta americana e 

fazer lindas rosas com os BICOS RUSSOS da MAGO. TRAZER MATERIAL: 1 PASTA AMERICANA BRANCA, 1 MODELO 
DE BICO RUSSO MAGO, 1 BICO FOLHA 115 MAGO, 2 SACOS DE CONFEITAR PEQ. ALISADOR, ROLINHO DE ABRIR 

PASTA, tapetinho de silicone, COLHER, 1 BOLO DE ISOPOR DE 15CM, PRATINHO DE PAPELÃO LAMINADO. Limite de 

10 alunas. PROMOCIONAL MAGO 

12/08(Seg) 
14:00 

Mauro de Lucca 

2,99 

INVERNO SABOROSO, INVERNO SICAO=> Aprenda três deliciosas receitas para você curtir um inverno 

apaixonado ao lado de quem se ama. Bombom com Caramelo de Gengibre / Chocolate quente com avelã / Gateau 

Voyage de Passas ao Rum. Aula com degustação. 

13/08(Ter) 
9:30 

Kátia Praça 

49,99 

TÉCNICAS PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ,CERIMONIAL E BUFFETS=> Aula palestra com abordagens e 

esclarecimentos sobre vários temas na área, perguntas e respostas. Alguns assuntos: Abordagem ao cliente, 

planejamento e projeto do evento, contrato, tipos variados de serviços e jantares,sugestões de cardápios, relação de 

quantidade por pessoa, para coquetéis e refeições, ilhas gastronômicas, cerimônia no local, Cerimonial , decoração e 

uma apostila com ótimo conteúdo. Aula com certificado. Apostila ATUALIZADA com novos conceitos e práticas. 

13/08(Ter) 

14:00 

Kátia Praça 

24,99 

AULA DE BOLAS - ARTE COM BALÕES -- PROMOCIONAL HAPPY DAY=> Esculturas e semi esculturas em 
estrutura de arame com modelagem em aula, passo a passo  . 

aprenda a fazer nomes, peças como coração,  sol, estrela e silhueta de personagens para vários temas. 

14/08(Qua) 
9:30 

Elizete Garrão 

2,99 

BOLO ESCULPIDO BALDE DE PRAIA=> Aprenda como esculpir,ganachear e cobrir com pasta americana um 

delicioso bolo de massa amanteigada e úmida em formato de um lindo balde de praia com direito a areia, pá e 

conchinhas modeladas. 

14/08(Qua) 
14:00 

Elizete Garrão 

2,99 

BOLO DE CHANTILLY  TEMÁTICO ESPECIAL MOANA=> Nesta aula será ensinado a diferença de cada chantilly 

com ponto correto, tingimento e utilização de bico e espátulas  para decoração  de um delicioso bolo regado com a 

calda 3 leites Hulalá . O tema será  Moana  a decoração com  pintura, perolização e para finalizar aplicação de topper 

para compor o personagem . Aula com degustação e sorteio. 

15/08(Qui) 
9:30 

Diego Barbosa e 

Cadu Soares 

39,99 

BEM-CASADO PINGADO E BEM-CASADO CORTADO=> Uma aula especial para você com muitas técnicas e dicas 

que muitas pessoas não te contam. Vai perder?  O Bem-Casado é um doce tradicional e está presente em diversas 

comemorações e ocasiões. Em aula você aprenderá a preparar os dois tipos de massas: BEM-CASADO PINGADO e 
BEM-CASADO CORTADO, com preparações práticas e desvendando todos os mistérios e truques para um bom 

resultado. Ensinaremos como rechear, embalar e armazenar corretamente. Uma aula cheia de sabores marcantes e 

um passo a passo prático para que você possa reproduzir sem erro os Bem-Casados. Aula com Apostila passo a 

passo e Degustação. 

15/08(Qui) 
14:00 

Diego Barbosa e 

Cadu Soares 

44,99 

CURSO DE BOLOS GELADOS=> Os bolos gelados já existem há muito tempo, e fazem o maior sucesso em 

qualquer ocasião. Bem molhadinhos, com um recheios bem saborosos, você não irá resistir. Aprenda o preparo das 

massas, recheios, coberturas, finalizações, como embalar e comercializar. Tudo passo a passo para que você possa 

reproduzir sem erro. Faremos BOLO GELADO DE COCO e BOLO GELADO DE BRIGADEIRO e BOLO GELADO DE 

LEITE NINHO COM MORANGO. Venha passar uma tarde conosco e descobrir o quão fácil pode ser preparar tortas 
e surpreender a todos. Aula com apostila e degustação. 

http://www.osonhodafesta.com.br/


Obs: As Aulas devem ser marcadas com antecedência, pois as vagas são limitadas. 

( Não é permitida a presença de crianças, bebês, acompanhantes  e nem de Filmadoras!). 
ATENÇÃO! 

Só trocaremos o aula por outra caso sejamos avisados da desistência no mínimo 3 dias antes da mesma. 

DEVOLUÇÃO DO VALOR APENAS SE O CURSO FOR CANCELADO! 

NÃO REMANEJAREMOS AULAS PROMOCIONAIS. 

Pode Trazer máquina fotográfica para tirar fotos no final da aula! 

Nossas cadeiras são numeradas, evite atrasos, pois sua cadeira é garantida até 15 minutos após o inicio da aula.* Evite o 

cancelamento de aulas, fazendo sua inscrição antecipadamente! Aceitamos todos os cartões de crédito! 

16/08(Sex) 
9:30 

Conceição Braga 

27,99 

CURSO DE MASSA FOLHADA SEM DOBRAS=> Sim, isto mesmo, você que quer aprender esta massa que 

sem sombra de dúvidas irá enriquecer seu Buffet ou vitrine, agora por um preço que cabe no seu bolso. Fácil 

preparo, que poderá preparar salgados doces e agridoces, aceitando congelamento por diversos meses. Faça 

sua massa e use rápido sem ter trabalho de dobrar pra lá e pra cá. Aula com degustação! 

16/08(Sex) 
14:00 

Conceição Braga 

27,99 

SACOLÉ GOURMET=> Vamos faturar com esta mega aula de sacolés, com novos sabores que com certeza 

teremos venda certa e rápida. Faremos Mousse de frutas vermelhas, nutella, leite ninho e outros sabores na 

apostila. Ótima oportunidade para sairmos da crise, podendo até terceirizar. Não percam, aula com 

degustação! 

17/08(Sab) 
9:30 

Antonia Brandão 

19,99 

FESTIVAL DE RECHEIOS CREMOSOS PARA SALGADOS=> Não fique de fora e venha participar desta 

mega aula! Será ensinado deliciosos recheios super cremosos para salgados, nos sabores:  frango, camarão 

podendo ser usado para empadas e empadões,  e um deliciosos bobo de camarão. Todo passo a passo dos 

recheios e salgados feitos em aula. Faça já sua inscrição! 

19/08(Seg) 
9:30 

Alessandra Mauro 

2,99 

BOLO NO POTE COM RECHEIOS PASTORIZA=> Venha aprender o batimento de um delicioso pão de ló e 

como criar decorações para os seus bolos de pote. Faremos decorações com gel muito usado em tortas de 

vitrine bicos e peças de chocolate. Aula imperdível, com degustação e utilização dos produtos 

pastoriza! 

19/08(Seg) 
14:00 

Alessandra Mauro 

24,99 

AULA DE DOCES FONDADOS E CARAMELADOS=> Aprenda passo a passo, tudo sobre doces fondados e 

caramelados. Uma aula repleta de técnicas para doces perfeitos com decorações clássicas: infantil e 

temática. Dicas de congelamento. Aula com degustação. 

20/08(Ter) 
9:30 

Wilson Brandão 

24,99 

CURSO ESPECIAL DE MINI PADARIA=> Aprenda com o Chef Wilson Brandão a preparar uma deliciosa 

massa para PÃO FRANCÊS, BAGUETES DE GERGELIM E DE CALABRESA COM REQUEIJÃO, TRANÇA DE 

QUATRO QUEIJOS, PÃO DOCE TRANÇADO E RECHEADO COM CREME CONFEITEIRO, FRUTAS, DECORADO 

COM AQUELE AÇÚCAR BRANQUINHO (FONDANT) EM CIMA E GELEIA DE BRILHO. DIVERSAS MODELAGENS, 

dicas de congelamento e armazenamento. Não Percam, Aula com degustação! 

20/08(Ter) 
14:00 

Wilson Brandão 

24,99 

AULÃO DE  CONGELADOS NA QUENTINHA=> Nessa aula você vai aprender o que todos estão querendo 

no momento, ganhar dinheiro fazendo um Curso Rápido e Objetivo. Serão ensinados em aula: EMPADÕES, 

LASANHA E NHOQUE e de Bônus uma Receita de PANQUECA. Não fique de fora, faça já sua inscrição! 

Aula com degustação! 

21/08(Qua) 

9:30 

Rita Araujo 

2,99 

BOLO TEMÁTICO BABY SHARK – PROMOCIONAL ARCOLOR=> Venha aprender a fazer um lindo bolo 

com trabalho em bico, degradê nas laterais, envelopamento e modelagens. Todo passo a passo em bolo fake 

com técnicas incriveis. Aula com degustação. 

21/08(Qua) 
14:00 

Rita Araujo 

24,99 

TRUFARIA SABOROSAS E IMPERDÍVEIS=> Aprenda a fazer deliciosas trufas para a venda unitária, 

eventos e festas. Trufa de Ovomaltine, Trufa de abacaxi, Trufa de banana, Trufa olho de sogra, Trufa de 

vinho branco, Trufa de frutas vermelhas, Trufa de capim limão, Trufa de vinho do porto, Trufa de castanha 

do pará, e Trufa de passas ao rum. Apostila com todas essas delícias e será feito em aula passo a passo de 

seis sabores diferente. Vai ficar de fora dessa? Aula com degustação e sorteio. 

22/08(Qui) 
9:30 

Conceição Braga 

24,99 

AULÃO DE SALGADINHOS FRITOS  PARA INICIANTES = > Massa com gasto de menos de 5 reais você 

prepara mais de 130 salgadinhos de festas, será ensinado como: rechear, empanar, congelar e fritar. 

Aprendam: coxinhas, bolinhas de queijo, enroladinhos de salsicha, risoles e croquetinhos diversos. Não 

percam este ótimo faça e venda. Aula com degustação! 

22/08(Qui) 
14:00 

Conceição Braga 

29,99 

FABRICA DE NHOQUES E EMPADÕES CONGELADOS=> Faça e venda e tenha lucro garantido com essas 

delícias, todo passo a passo e todos os pulos do gato, para tirar todas as suas dúvidas. Dicas e sugestões de 

sabores e modelos. Massa de empadão de batedeira que derrete na boca, super cremoso com ou sem 

tampa. Dicas de vendas, orçamentos e embalagens.  Aula com degustação. 

23/08(Sex) 
9:30 

Diego Barbosa e 

Cadu Soares 

44,99 

CURSO DE SUSPIROS => Os suspiros são doces que nunca saem de moda, e atualmente encontramos 

diversos tipos de preparações. Nesta aula você aprenderá qual o melhor tipo merengue para o preparo dos 

suspiros, como preparar da forma correta, tingir, pingar, assar e rechear. Desvendaremos todos os mistérios 

para um suspiro lindo e perfeito. Diversas dicas de como rechear de diferentes maneiras, como utilizar 

transfer no suspiro e formatos diversos. E para você que gosta de trabalhar com lembrancinhas, suspiro no 

palito. Não perca esta oportunidade para aprender a fazer esses delicados doces que encantam a todos.  

Aula com degustação. 

23/08(Sex) 
14:00 

Diego Barbosa e 

Cadu Soares 

44,99 

CURSO INTENSIVO DE BROWNIES E BLONDIES=> Neste Curso Intensivo de Brownies, você aprenderá 

a preparar deliciosas receitas que servirão para qualquer evento e venda. Um curso completo com dicas e 

técnicas para que você possa reproduzir com perfeição tudo o que aprenderá em aula. Serão receitas: 

BROWNIE TRADICIONAL Dyh & Cadu Cakes - BROWNIE SEM GLÚTEN - BROWNIE RED VELVET - BLONDIE 

DE BANANA PASSA (Blondie é a versão branca do brownke). Tudo será feito em aula, passo a passo, 

acompanhada por uma apostila completa. Além das receitas, você aprenderá dicas de armazenamento, 
congelamento e venda. Corra e faça logo a sua inscrição. Aula com degustação. 

24/08(Sab) 
9:30 

Antonia Brandão 

19,99 

CURSO DE CROISSANT DOCE / SALGADO E PÃO DE QUEIJO MINEIRO=> Delícias para seu café da 

manhã, não perca tempo e faça sua inscrição. Aprenda com uma massa deliciosa e versátil a fazer: croissant 

de queijo, presunto, chocolate, brioche de Coco, e mais um delicioso pão de queijo mineiro. Dicas de 

congelamento de todos os salgados. Aula com degustação! 

26/08(Seg) 
9:30 

Danielle Bustilho 

2,99 

PIPOCA GOURMET=> Venha fazer parte dessa aula que será pra lá de especial. Nada melhor do que uma 

deliciosa pipoca cheia de sabor e muito chocolate. Não fiquem de fora e faça sua inscrição. Aula promocional 

mavalério com degustação. 

26/08(Seg) 
14:00 

Danielle Bustilho 

2,99 

FESTIVAL DE BOLOS CASEIRINHOS=> Venha aprender essas delícias e ganhar dinheiro! Bolo de paçoca 

e milho que já são assados direto na forma que vai ao forno, e mais... como resfriar e congelar. Tudo com 

muita praticidade e facilidade. Ganhe tempo e dinheiro juntos! Aula Promocional Sulformas com 

degustação! 

27/08(Ter) 
9:30 

Damião Costa 

19,99 

FESTIVAL  DE QUICHES=> Aprenda Quiche de alho poró com bacon, massa crocante, recheio  de alho 

poró, bacon e uma cobertura deliciosa. Quiche de bacalhau com brocolis, massa crocante, recheio de 

bacalhau, brocolis, azeitonas, requeijão  e uma deliciosa cobertura dicas de outros recheios aula 

simplesmente imperdivel. Aula com degustação! 

27/08(Ter) 
14:00 

Damião Costa 

19,99 

CURSO DE SORVETE CASEIRO => Para você que vende sorvetes ou quer agradar a família, amigos ou 

clientes, nesta aula você vai aprender uma receita maravilhosa de sorvete onde com 1 litro de leite você vai 

fazer +/- 4 potes de 2litros de sorvete. Baixo custo e excelente qualidade. Dicas de sabores. Aula com 

degustação! 

28/08(Qua) 
9:30 

Andrea Vasconcellos 

2,99 

FESTIVAL DE TRUFAS E PÃO DE MEL=> U verdadeiro faça e venda! trufas de damasco com amêndoas,  

pão de mel gianduia e pão de mel no palito. Os campeões em vendas. Aula com degustação e sorteio. 

28/08(Qua) 
14:00 

Andrea Vasconcellos 

34,99 

CURSO ESPECIAL DE  POPSICLE=> Essa e a novidade do momento, popsicle de palha italiana , brawnier 

e pão de mel, com sugestões de  outros sabores. Decoração para diversas ocasiões. saia na frente e faça 

sua inscrição. Aula  com degustação! 

29/08(Qui) 
9:30 

Danielle Bustilho 

2,99 

CUPCAKES GOURMET – PROMOCIONAL BLEND=> Visualmente lindos e delicados, mas com sabores que 

surpreendem seu paladar! Venha aprender como saborizar sua massa e a fazer recheios deiciosos com as 

Pastas Saborizantes da Blend!  Aula  com degustação! 

29/08(Qui) 
14:00 

Danielle Bustilho 

2,99 

PRÁTICAS TORTAS DE LIQUIDIFICADOR=> Com a Sulformas tudo fica prático, rápido, gostoso e lindo. 

Venha participar dessa aula e aprenda a fazer deliciosas tortas de liquidificador. Venda certa! Aumente sua 
renda! Garanta sua vaga! Aula Promocional Sulformas 

30/08(Sex) 
9:30 

Wilson Brandão 

29,99 

TORTAS FINAS DE CONFEITARIA=> Aprenda nesta aula deliciosas tortas de chocolate:TORTA DIAMANTE 

NEGRO, TORTA FERRERO ROCHER E TORTA MOUSSE DE TRÊS CHOCOLATES, com decorações em arabescos 
de chocolate, chantilly, marshmallow e ganache, Tudo feito em aula. Custos e sugestões de venda. Renove sua 

vitrine!  Aula com Degustação! 

30/08(Sex) 
14:00 

Wilson Brandão 

24,99 

LANCHONETE SAUDÁVEL - SALGADOS INTEGRAIS=>  Faça da sua lanchonete um comércio saudável! Massa 
simples e integral, com ela você faz diversos salgados de forno: joelho, esfiha, croissant, pastel de forno, aspiral e 

várias modelagens. Não percam essa oportunidade de inovar! Aula com Degustação! 

31/08(Sab) 

9:30 

Alessandra Mauro 

24,99 

AULA DE BALA DE COCO=> Aprenda essa deliciosa bala que derrete na boca em aula faremos 
tradicional,recheadas e as saborizadas tudo passo a passo com sugestões de embalagens, validade e preços. Aula 

imperdível com degustação! 


