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Café e doces, uma com-
binação lucrativa
Unir o útil ao agradável, ou melhor, os amantes da con-
feitaria aos loucos por café. Essa é a proposta da 4ª 
edição do Sweet Coffee We, um roteiro pensado para 
empresas e clientes que estão em volta do mundo da 
confeitaria. A nova temporada, que já começou, irá até 
o dia 14 de junho, e tem grande aceitação do público, 
que conta com uma gama de docerias e cafeterias.

LEIA MAIS

Oportunidade única no ano:-
Curso Completo Metodolo-
gia Propan está disponível
LEIA MAIS

Sebrae promove curso de 
aprimoramento para panifi-
cação e confeitaria 
LEIA MAIS

Receita Burger King: gestão, 
conhecimento e aplicação da 
disciplina para crescer
LEIA MAIS

O tão esperado mês de junho chegou trazendo o 
frio e também um apetite ainda maior dos clientes. 
Para aproveitar a temporada, vale a pena investir em 
cardápios quentes, como caldos, canjicas e outras 
delícias procuradas nessa época. Há também uma 
maior demanda por doces, muitas vezes derivados 
do amendoim. É preciso, então, que gerentes e líde-
res se informem sobre abasteçam o setor.

LEIA MAIS

Festas juninas pelo país 
elevam faturamento das 
empresas em até  30%

Nova modalidade de compras e 
pagamentos chega ao mercado
LEIA MAIS

Falta pouco para o Congrepan, 
veja os preparativos       LEIA MAIS

http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/sweet-coffee-wee-um-roteiro-para-combinar-cafa-e-doces/415126
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1235
http://lencoisnoticias.com/super-mei-traz-curso-de-tecnicas-de-panificacao-e-confeitaria/
https://endeavor.org.br/como-o-burger-king-usa-tecnologia-gestao-e-disciplina-para-gerar-um-crescimento-consistente/
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/festas-juninas-elevam-faturamento-em-ate-30-1.1948605
https://exame.abril.com.br/blog/primeiro-lugar/grupo-pao-de-acucar-prepara-nova-modalidade-de-pagamento/
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1246
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PRODUTOS E EMPRESAS

10ª Edição do Festival Inter-
nacional do Chocolate acon-
tece no Brasil
Grandes nomes nacionais e internacionais da produção 
de chocolate estarão reunidos na 10ª edição do 
Chocolat Bahia – Festival Internacional do Chocolate e 
Cacau. O evento acontece entre 18 e 22 de julho.

LEIA MAIS

Um dia para celebrar as delícias 
portuguesas LEIA MAIS

Comércio eletrônico no Brasil 
cresce, impulsionado por EUA, e 
inspira mudanças rápidas
LEIA MAIS

Croissants: como fazê-los com 
primor e acertar nas receitas
Embora seja um produto popularizado pelas padarias 
brasileiras, o croissant nem sempre é uma receita fácil 
para se colocar em prática.  Com seus detalhes à parte, 
até mesmo a temperatura da manteiga pode alterar o 
resultado final da massa. Há também outros segredos, 
como o descanso em tempertura ambiente e outros.

LEIA MAIS

Preço do pão registra aumento 
de 12% em Alagoas e assusta 
clientes na região
LEIA MAIS

“Efeito Moderninha”, a má-
quininha que mudou o país
LEIA MAIS

Saiba por que os churros ex-
plodem quando são fritos e 
como evitar que isso ocorra

LEIA MAIS

Jasmine lança bolo sem glúten 
para os consumidores
LEIA MAIS

Melhor confeiteiro do mundo 
estará na Academia Nova Safra, 
na CEASA MG
LEIA MAIS

http://www.atarde.uol.com.br/entretenimento/noticias/1966005-ilheus-recebe-festival-internacional-do-chocolate-confira-programacao
https://www.sopacultural.com/local-dia-e-hora-marcada-para-comemorar-as-delicias-portuguesas/
https://www.dci.com.br/colunistas/antes-tarde-do-que-nunca-para-o-brasil-1.712469
https://liberal.com.br/revista-l/sabores/croissant-uma-delicia-europeia-813821/
http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/06/preco-do-pao-registra-aumento-medio-de-12-em-alagoas_55923.php
https://www.gazetadopovo.com.br/economia/nova-economia/efeito-moderninha-a-maquina-que-chacoalhou-o-mercado-brasileiro-de-pagamentos-19q17uhemct4za2kimvz84neh
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/culinaria/tudogostoso/descubra-por-que-os-churros-explodem-quando-sao-fritos,30d0fe6bdcd37f57229bc029078bc248an3t13mt.html
https://revistanews.com.br/2018/06/04/jasmine-lanca-bolos-sem-gluten/
https://www.segs.com.br/demais/119565-melhor-confeiteiro-do-mundo-estara-na-academia-nova-safra-na-proxima-semana
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CONSUMO

Um dos doces mais simples se 
transformou em um dos ícones 
mundiais da pâtisserie
Uma sobremesa simples, feita com pêssegos, sorve-
te de creme e uma fava de baunilha, em homenagem 
à soprano Nellie Melba, virou símbolo de refinamento. 
Inicialmente, compunha-se apenas de ingredientes 
simples; depois, recebeu uma calda gelada de fram-
boesa. Foi criado pelo chef francês Auguste Escoffier 
(1846-1935), o mais importante cozinheiro da belle 
époque – período de graça e requinte iniciado em 1890, 
na Europa, em consequência dos avanços industriais, 
comerciais, sociais e culturais.

 LEIA MAIS

Como untar a forma do bolo de 
maneira eficaz: dicas simples
Bolo desmoronando, que não cresce ou que gruda na 
forma, há todo tipo de problemas quando o assunto é 
fazer um bolo básico ou para decoração. Porém, depois 
de conseguir um bolo alto e fofinho, a grande preocu-
pação é como fazer para desenformar sem deixar ne-
nhum pedaço para trás. 

LEIA MAIS

Vinhedo recebe Festa Italiana 
com comidas típicas
A Festa Italiana de Vinhedo (SP), realizada no Parque 
Municipal Jayme Ferragut, contará com pratos e re-
ceitas trazidas pelos imigrantes. Chefs e cozinheiros 
da cidade apresentam pratos típicos, pizza siciliana, 
cannolis, polpettones e outras massas. Outro desta-
ques do evento é um posto informativo gratuito para 
quem deseja obter a cidadania italiana.

LEIA MAIS

Os segredos para preparar uma 
massa de pizza perfeita
Há quem desconsidere, mas sovar a massa de pizza, 
por exemplo, é uma parte muito importante, pois esse 
processo permite que o glúten impeça a saída dos ga-
ses liberados pelo fermento, responsáveis por fazer a 
massa crescer. Por isso, sovar a massa por cerca de 10 
minutos irá garantir que ela cresça.

LEIA MAIS

Confeitaria renomada na França 
ganha versão no Brasil 

LEIA MAIS

https://veja.abril.com.br/blog/dias-lopes/o-doce-da-cantora/
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/culinaria/tudogostoso/como-untar-a-forma-do-bolo-de-maneira-eficaz-dicas-simples,4abc806e7b9d62177dbb0433c254c426lbef8af0.html
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/vinhedo-recebe-1a-edicao-de-festa-italiana-com-apresentacoes-de-danca-e-comidas-tipicas.ghtml
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/culinaria/tudogostoso/pizza-perfeita-6-dicas-para-voce-arrasar-no-preparo,757782a13ac15698ff37963ffbc065f2lr7z603x.html
https://guia.folha.uol.com.br/guloseimas/2018/06/chocolateria-stefan-behar-sucre-lembra-francesa-laduree.shtml
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EMPREENDEDORISMO

Caprichando no carreteiro com 
ovo, chef cria delivery de café 
da manhã rústico
Imagine reforçar o pão com manteiga com arroz car-
reteiro e ovo frito, o famoso quebra-torto, comum nas 
refeições matinais de fazenda. Foi pensando nisso que 
o chef de cozinha Anderson de Medeiros, de 41 anos, 
resolveu levar simplicidade à mesa com delivery de 
cesta café da manhã rústico.

LEIA MAIS

Festival promove aulas de 
culinária com grandes chefs 
da gastronomia
LEIA MAIS

Senado do futuro debate 
empreendedorismo no Brasil 
e suas ramificações
LEIA MAIS

Conheça as cinco principais 
mentiras sobre empreende-
dorismo e livre-se delas
O brasileiro ama empreender. O sonho de ter o próprio 
negócio é tão ou mais comum do que o sonho da casa 
própria ou do casamento, por exemplo. Muitos dese-
jam isso para  ter maior liberdade e autonomia. 

LEIA MAIS

Padeiro desde os 12 conta re-
ceita de sucesso que tornou um 
funcionário o dono do negócio
LEIA MAIS

Conheça uma delicatessen di-
ferente, um empreendimento 
que é mais do que uma padaria
LEIA MAIS

Não sabe por onde começar? 
Bolo de rolo para casamento é 
uma aposta infalível!
Um doce tradicional da culinária pernambucana tem 
conquistado o Brasil e, por isso, vale a pena investir 
neste item para encomendas em seu negócio. 

LEIA MAIS

Baixo investimento: requisito 
para abrir uma franquia

LEIA MAIS

https://www.campograndenews.com.br/lado-b/sabor/caprichando-no-carreteiro-com-ovo-chef-cria-delivery-de-cafe-da-manha-rustico
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/festival-de-gastronomia-promove-aulas-de-culinaria-com-grandes-chefs.ghtml
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/06/07/senado-do-futuro-debate-empreendedorismo-no-brasil
https://exame.abril.com.br/negocios/dino/5-principais-mentiras-sobre-empreendedorismo/
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/sc-que-da-certo/noticia/padeiro-desde-os-12-anos-cuca-e-produtos-do-nono-fazem-sucesso-no-oeste.ghtml
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/economia/2018/06/08/internas_economia,754536/uma-delicatessen-diferente.shtml
https://claudia.abril.com.br/sua-vida/bolo-de-rolo-para-casamento-uma-aposta-infalivel/
https://exame.abril.com.br/negocios/dino/como-as-franquias-de-baixo-investimento-podem-ser-uma-alternativa-para-sair-da-crise/

