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Ideias para sua padaria lucrar 
na Copa do Mundo Rússia 2018
Muitas padarias já estão aproveitando para aumentar 
as vendas antes da Copa  chegar. Independente do re-
sultado,seu cliente vai se reunir com amigos e família 
para assistir aos jogos, e eles estarão comendo e be-
bendo. Isso é fato! Além disso, você vai querer que ele 
passe na sua padaria que tem mais ofertas, está toda 
decorada e ainda tem mais produtos temáticos.

LEIA MAIS

Na próxima terça-feira o 
Triângulo Mineiro recebe a 
Caravana Propan 
 LEIA MAIS

Congrepan 2018: Veja mais 
uma novidade da programa-
ção deste ano!
LEIA MAIS

Varejo: Centro-Oeste de Minas 
registra aumento de 25% no 
setor até o momento
LEIA MAIS

Poucos alimentos são tão populares quanto o pão. 
Não à toa. Versátil, prático e saboroso, com diferen-
tes aromas e texturas, ele cumpre bem o papel de 
entrada e até mesmo de estrela da refeição. Pode 
estar presente na mesa do café da manhã e até na 
do jantar. Arrendondados, quadrados, do tipo bisna-
ga, brioche, crocante, macio... Há uma lista extensa 
para todos os gostos e bolsos.

LEIA MAIS

Porquê todo negócio que 
se preze capricha na va-
riedade de pães

Emulzint reposiciona geleias 
da linha “Elegant”
LEIA MAIS

Forno de Minas é premiada nos 
Estados Unidos

LEIA MAIS

http://padariadesucesso.com/2018/05/17/ideias-para-sua-padaria-lucrar-na-copa/
https://www.topuai.com/uberaba/cotidiano/uberaba-recebe-palestra-gratuita-sobre-o-setor-de-alimentacao-panificacao-e
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1244
https://g1.globo.com/mg/centro-oeste/noticia/vendas-do-setor-supermercadista-crescem-mais-de-24-no-centro-oeste-de-minas.ghtml
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/restaurantes-padarias-capricham-na-variedade-de-paes-22692806
http://www.guiagphr.com.br/noticias/emulzint-reposiciona-geleias-da-linha-elegant/
http://portalamis.org.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=172
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Tradição doceira de Pelotas 
é declarada patrimônio ima-
terial do Brasil
Decisão foi anunciada na tarde desta terça-feira (15 
de maio), em Brasília, durante votação do Conselho 
Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan), em Brasília.

LEIA MAIS 

Concurso avalia a qualidade do 
pão francês em Sergipe LEIA MAIS

Governo implementa padaria 
como medida socioeducativa 
para ressocialização
LEIA MAIS

Para se inspirar: confeiteira dá 
detalhes e mostra segredos do 
bolo de casamento real
Claire Ptak, da confeitaria londrina Violet Bakery Cafe, 
é responsável pelos bolos de Meghan Markle e prín-
cipe Harry; contou o passo a passo do bolo escolhido 
pelos noivos. “Temos muita sorte de trabalhar no Palá-
cio de Buckingham para assar e gelar os bolos”!

LEIA MAIS

Encontro “A Alimentaria” 2018 
reúne visitantes e expositores 
europeus na Espanha
LEIA MAIS

Novidades para o mercado de 
alimentação fora do lar
LEIA MAIS

Aumento: farinha está 20% 
mais cara e já pesa no bolso 
dos santa-cruzenses

LEIA MAIS

Cidade de Curitiba ganha guia 
gastronômico com confeitarias
LEIA MAIS

Gastronomia: Escola Municipal 
forma mais 370 alunos em 
Taboão da Serra
LEIA MAIS

https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/doces-de-pelotas-sao-declarados-patrimonio-imaterial-do-brasil.ghtml
http://www.faxaju.com.br/index.php/2018/05/14/concurso-avalia-a-qualidade-do-pao-frances-em-sergipe/
http://www.agencia.ac.gov.br/governo-implementa-padaria-como-medida-socioeducativa-para-ressocializacao/
https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2018/05/confeiteira-da-detalhes-e-mostra-passo-passo-de-bolos-do-casamento-real.html
https://exame.abril.com.br/negocios/releases/a-alimentaria-2018-consolidou-a-participacao-de-visitantes-e-expositores-europeus/
http://esbrasil.com.br/feira-de-negocios-mercado-da-alimentacao-fora-do-lar/
http://www.gaz.com.br/conteudos/regional/2018/05/15/120081-farinha_esta_20_mais_cara_e_ja_pesa_no_bolso_dos_santa_cruzenses.html.php
http://www.diarioinduscom.com/juveve-ganha-guia-gastronomico/
http://www.otaboanense.com.br/escola-municipal-de-gastronomia-forma-mais-370-alunos-em-taboao-da-serra/
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Croissant, um emblema francês 
que conquistou o país
Originário da Áustria, da época em que Viena foi cer-
cada pelo exército otomano, o pão virou símbolo da 
gastronomia francesa antes de conquistar o mundo. 
Um dos pães que mais se beneficiaram com o apri-
moramento da panificação no Brasil e a transformação 
da padaria em centro gastronômico polivalente, foi o 
croissant. Esse pequeno pão de massa levedada ou 
folhada (sua modalidade clássica) enriquece nosso dia 
a dia. Tem o formato da lua em quarto crescente, sabor 
quase sempre doce, ocasionalmente salgado, é consu-
mido puro ou com recheio e aceita alterações.

LEIA MAIS

Estabelecimento curitibano dá 
doce para quem trocar moedas
Andar com dinheiro trocado é quase uma raridade 
atualmente. Afinal, o fato dos cartões de débito e cré-
dito facilitarem a vida faz com que nos preocupemos 
pouco com as notas. Pensando nisso, a Prestinaria – 
A Casa dos Pães pensou numa recompensa bem doce 
para motivar o cliente a contribuir. 

LEIA MAIS

Conheça as melhores docerias 
de Brasília eleitas pela Veja 
Estabelecimentos fazem parte da edição de Veja Co-
mer & Beber Brasília 2018/2019. Dentre eles, está a 
marca de bolos caseiros “Bolos do Flávio”, que au-
mentou a sua oferta de sabores: um total de 32 op-
ções se revezam nas vitrines. O de cenoura com co-
bertura de chocolate (R$ 24,00) está entre os mais 
pedidos no momento. 

LEIA MAIS

Consumo do trigo se mantém 
estável no país e gera otimismo
O consumo de farinha de trigo no Brasil apresentou 
estabilidade em 2017, com ligeira retração de -0,42%, 
atingindo um total de 8.409 milhões de toneladas. Já 
a produção nacional de farinha respondeu por 7.964 
milhões de toneladas. As expectativas do setor para 
2018 são de otimismo para retomada do mercado. 
LEIA MAIS

Qual a melhor lanchonete de 
BH? Vote e escolha a sua!

LEIA MAIS

https://veja.abril.com.br/blog/dias-lopes/croissant-um-emblema-frances/
https://www.bemparana.com.br/noticia/empreendimento-curitibano-da-doce-para-quem-trocar-moedas
https://veja.abril.com.br/entretenimento/as-melhores-docerias-de-brasilia/
https://www.grupocultivar.com.br/noticias/consumo-de-farinha-de-trigo-se-manteve-estavel-em-2017
https://bhaz.com.br/2018/05/17/melhor-lanchonete/
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EMPREENDEDORISMO

Dispostas a empreender, mu-
lheres investem em curso de 
brigadeiro gourmet
Levantamento feito pelo Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas – Sebrae aponta que o 
número de empresárias no país cresceu 34% nos últi-
mos 14 anos. A pesquisa aponta que 35% destas mu-
lheres mantêm seus negócios dentro de casa e que 4 
entre 10 geram a principal fonte de renda da família.

LEIA MAIS

Eventos tornam Goiânia a 
sede do empreededorismo 
global durante o mês de maio
LEIA MAIS

Como alcançar o sucesso em 
seus negócios - confira dicas 
para ser assertivo e eficaz
LEIA MAIS

Empreendedorismo no Brasil: 
será que ainda vale a pena ser 
um empreendedor?
O empreendedor é alguém com uma visão ampla de 
negócio, que expõe sua ideia e a coloca em prática as-
sumindo riscos e colhendo os frutos, havendo o que 
empreende por oportunidade ou por necessidade.

LEIA MAIS

Empresas cearenses são con-
templadas com o Prêmio Você 
Empreendedor
LEIA MAIS

Educadora cria blog, abre ne-
gócio de comidas congeladas e 
faz sucesso com as vendas
LEIA MAIS

Ela largou o emprego pela ma-
ternidade e fatura R$ 18 mil
Ser mãe ou crescer na empresa? Essa foi a difícil per-
gunta que Vanessa de Oliveira teve de responder em 
2010. Em sua licença, ela ideou um negócio remoto que 
virou uma respeitável rede de franquias.

LEIA MAIS

Aprenda a fazer e venda dress 
cakes, os “bolos vestidos”

LEIA MAIS

https://exame.abril.com.br/negocios/dino/dispostas-a-empreender-mulheres-investem-em-curso-de-brigadeiro-gourmet-para-profissionalizacao/
https://www.jornalopcao.com.br/internacional/goiania-sede-do-empreendedorismo-global-125603/
http://www.administradores.com.br/artigos/empreendedorismo/dicas-para-empreender/110569/
http://www.administradores.com.br/artigos/empreendedorismo/empreendedorismo-no-brasil-vale-a-pena-ser-um-empreendedor/110561/
https://g1.globo.com/ce/ceara/especial-publicitario/unifor/noticia/empresas-cearenses-sao-agraciadas-com-o-premio-voce-empreendedor.ghtml
http://www.rdnews.com.br/final-de-semana/gastronomia/do-blog-cantinho-gastronomico-educadora-monta-negocio-de-comidas-congeladas-artesanais-e-faz-sucesso/99301
https://exame.abril.com.br/pme/ela-largou-o-emprego-pela-maternidade-e-fatura-r-18-mi-com-seu-negocio/
https://extra.globo.com/emprego/meu-negocio-extra-aprenda-fazer-venda-bolos-bem-vestidos-22676913.html

