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Para não deixar o pão faltar na 
mesa dos mineiros
As padarias de MInas Gerais e de Belo Horizonte estão 
se esforçando para conseguir atender à população. O 
desabastecimento provocado pela greve dos cami-
nhoneiros já ameaça a disponibilidade de produtos 
como fermento e ovos, essenciais para a fabricação 
dos panificados. A solução encontrada  até o momento 
é a troca ou o empréstimo de matérias-primas.

LEIA MAIS

Em parceria com a Prática 
Klimaquip a Caravana Pro-
pan chega até São Paulo
 LEIA MAIS

Saiba como colocar sua em-
presa em dia com os resul-
tados traçados para 2018
LEIA MAIS

Pão francês registrará alta nos 
preços de 20% a partir de 1° de 
junho, diz Sindipão
LEIA MAIS

Aproveitando a nova realidade do país, onde o hábi-
to de se alimentar fora de casa cresce cada vez mais, 
o setor inova a cada ano. De um ponto de vendas de 
pães quentinhos a um espaço de convivência e con-
veniência: as novidades propostas pelo setor de pa-
nificação caíram no gosto do brasileiro, e a prova está 
nos números. Segundo pesquisa recente feita pela 
Associação Brasileira da Indústria da Panificação e da 
Confeitaria(ABIP), junto ao Instituto Tecnológico da 
Panificação e Confeitaria (ITPC).

LEIA MAIS

Mercado de padarias tem 
crescimento no Brasil

Plenário aprova urgência na 
tributação de pães
LEIA MAIS

Adélia Boulangerie é a melhor 
padaria de Campinas

LEIA MAIS

http://diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=Padarias%20no%20Estado%20j%C3%A1%20trocam%20insumos&id=193848
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1247
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1246
https://diariodoestadogo.com.br/pao-frances-tera-alta-nos-precos-de-20-diz-sindipao-35613/
http://www.diariodigital.com.br/geral/mercado-de-padarias-tem-crescimento-no-brasil/171650/
http://www.abras.com.br/comites/juridico/noticias-juridicas/?materia=20763
https://vejasp.abril.com.br/comida-bebida/adelia-boulangerie-melhor-padaria-campinas/
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Fenadoce celebra gastrono-
mia, cultura e entretenimen-
to no sul do Estado
Pelotas possui uma tradição doceira conhecida em 
todo o Rio Grande do Sul. É sabido que, desde 1986, uma 
vez por ano, a cidade celebra sua cultura confeiteira-
gastronômica na Feira Nacional do Doce: a Fenadoce. 
LEIA MAIS 

Confeitaria de Brasília vende 
balde de 3kg com Nutella LEIA MAIS

Sinônimo de fast food, hambúr-
guer reina hoje até na alta gas-
tronomia do país
LEIA MAIS

Duquesa Confeitaria lança o 
Hambúrguer da Copa
Tenra e macia, a costela bovina é a grande estrela do 
hambúrguer artesanal da Duquesa Confeitaria. Ele 
pesa 200g e leva diversas especiarias, que, associa-
das ao sabor marcante da carne, criam um paladar 
único e especial. Mas não é só isso. A iguaria leva pães 
temáticos, em homenagem à Seleção Brasileira.

LEIA MAIS

Padarias do país optam por 
manter estoques abastecidos 
para fabricação
LEIA MAIS

Medo de escassez causa onda 
de consumo em Porto Alegre
LEIA MAIS

Como o Grupo CRM, dono 
das marcas Kopenhagen e 
Brasil Cacau quer alcançar a 
receita de R$ 1,5 bilhão

LEIA MAIS

Na hora da fabricação, afinal, 
qual a altura ideal para um bolo?
LEIA MAIS

Confeitaria lança nova coleção 
que parece pintura, mas é tudo 
de comer e dar água na boca
LEIA MAIS

https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/conteudo-publicitario/2018/05/fenadoce-celebra-gastronomia-cultura-e-entretenimento-no-sul-do-estado-cjhq8n8xv0bsd01qo70un03zc.html
https://www.metropoles.com/gastronomia/comer/confeitaria-de-brasilia-vende-balde-de-3kg-com-nutella
https://www.diariodaregiao.com.br/_conteudo/2018/05/vida_e_estilo/gastronomia/1108546-do-fast-food-ao-gourmet.html
https://www.sopacultural.com/duquesa-confeitaria-lanca-o-hamburguer-da-copa/
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/panificadoras-mantem-estoques-abastecidos-1.1944803
https://www.sul21.com.br/ultimas-noticias/geral/2018/05/crise-em-porto-alegre-onda-de-consumo-e-provocada-por-medo-de-escassez/
https://www.istoedinheiro.com.br/a-bilionaria-fabrica-de-chocolate/
https://casaclaudia.abril.com.br/blog/ta-na-mesa/bolo-na-medida-certa/
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/culinaria/confeitaria-lanca-colecao-que-parece-pintura-mas-e-tudo-de-comer,3a1fd0ca2d53455ecf4b50f246e4ef2fawsme8u5.html
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Number Cake: a forte tendência 
da confeitaria para 2018
O bolo em formato de número tem estilo parecido ao 
do Naked Cake, queridinho dos últimos anos, e está 
disponível em vários sabores, formatos e tamanhos. 
Buscando constante inovação, o segmento de confei-
taria agora aposta no Number Cake, estilo preferido de 
2018. O próprio nome já indica do que se trata. Em prin-
cípio, o grande diferencial é o formato, feito em modelo 
de número. No entanto, podem variar nas formas de 
coração, letras e símbolos, mantendo a mesma estru-
tura. Segundo o chef Fabien Helleu, do Ilê de France, o 
conceito do bolo vem dos Estados Unidos.

 LEIA MAIS

Sobral mantém a tradição dos 
doces portugueses centenários
De geração a geração, as deliciosas queijadas seguem 
adoçando o paladar. Sendo o ofício de diversas famí-
lias, os bons fornos à lenha dão aquele toque especial 
e conferem aos produtos sabores diferenciados. Em 
muitos casos, os confeiteiros logo cedo veem nos do-
ces a oportunidade para uma vida melhor. 

 LEIA MAIS

Docerias estão na 13ª edição 
do Festival Brasil Sabor
Com o tema “Original do Brasil”, a 13ª edição do Fes-
tival Brasil Sabor terá 16 pratos inéditos, servidos 
por restaurantes, hamburguerias e docerias que fo-
ram inspirados na culinária amapaense. A programa-
ção acontecerá com entrada franca e a ideia é aliar 
a sustentabilidade e a culinária regional, com uso de 
ingredientes da floresta amapaense. 

LEIA MAIS

Cinco utensílios de cozinha para 
profissionalizar seu trabalho
Veja uma lista de gadgets que não precisam de ener-
gia elétrica, não são exatamente caros e vão melhorar 
substancialmente seu ofício. Esta lista foca nos pe-
quenos utensílios e ferramentas que fazem diferença 
numa cozinha. Entre eles estão os termômetros, ba-
lança digital, copos medidores e colheres de medição.

LEIA MAIS

Conheça a doceira mais famosa 
de Goiânia e seu diferencial

LEIA MAIS

https://www.metropoles.com/vida-e-estilo/comportamento/conheca-o-number-cake-forte-tendencia-da-confeitaria-para-2018
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/regional/sobral-mantem-a-tradicao-de-doces-portugueses-centenarios-1.1944416
https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/conheca-os-16-pratos-que-sao-as-atracoes-do-13o-festival-brasil-sabor-no-amapa.ghtml
https://www.noticiasaominuto.com.br/lifestyle/601300/5-utensilios-de-cozinha-para-voce-virar-um-chef
http://folhaz.com.br/noticias/mariana-perdomo-doceira-de-goiania/
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EMPREENDEDORISMO

Sem usar insumos de origem 
animal, padaria artesanal vira 
alternativa para clientes
Os amigos Cristiano Souza e Luiza Oliveira se uniram 
no ano passado com uma nova proposta para um dos 
alimentos mais antigos da humanidade: o pão. O negó-
cio opera de forma totalmente diferente das padarias 
tradicionais: tudo é artesanal e os produtos – pães, 
bolos e doces – são entregues uma vez por semana.
LEIA MAIS

Sebrae abre nova escola para 
empreendedor, e o começo 
das aulas já será em agosto
LEIA MAIS

13 atividades em junho para 
quem tem ou quer ter o próprio 
negócio ainda neste ano
LEIA MAIS

Casal inicia negócio fazendo 
receitas com frutas que so-
bravam no supermercado
Os avós de Marcel Felipe tinham um mercadinho, e o 
empreendedorismo já vinha daquela época: as frutas 
que sobravam eram aproveitadas para fazer geleias: 
banana e goiaba, as mais tradicionais da região.

LEIA MAIS

São Paulo recebe Candy & Cake 
Show, feira da indústria de do-
ces e confeitaria
LEIA MAIS

Mais que uma simples pizzaria, 
empresa explora sentidos dos 
clientes e valoriza encontros
LEIA MAIS

Casca Grossa é a novidade do 
ano em Campinas
A política da boa vizinhança pode render frutos, ou 
melhor, muitos pães, como no caso dos chefs Mauro 
Tavares e Bruno Tamietti. Ambos têm em comum o in-
teresse pela fermentação natural.

LEIA MAIS

Reestruturação de cardápio, 
uma boa pedida no negócio

LEIA MAIS

https://www.uai.com.br/app/noticia/gastronomia/2018/06/01/noticias-gastronomia,228243/sem-usar-insumos-de-origem-animal-padaria-vira-alternativa-na-regiao.shtml
https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,sebrae-abre-escola-para-empreendedor,70002328736
https://exame.abril.com.br/pme/x-atividades-em-junho-para-quem-tem-ou-quer-ter-o-proprio-negocio/
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/sc-que-da-certo/noticia/casal-inicia-negocio-fazendo-geleias-com-frutas-que-sobravam-de-supermercado.ghtml
https://www.terra.com.br/noticias/dino/sao-paulo-recebe-candy-cake-show-feira-da-industria-de-doces-e-confeitaria,a4ad7b85e29c0b2b0196405a67622622trvz4t1n.html
https://omunicipio.com.br/aromata/
https://vejasp.abril.com.br/comida-bebida/casca-grossa-novidade-campinas/
http://www.acritica.com/channels/entretenimento/news/cafeteria-do-vieiralves-conta-com-ajuda-de-especialista-para-reestruturar-o-cardapio

