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BRIGADEIRANDO LANÇA COLEÇÃO COM MENSAGENS DEBRIGADEIRANDO LANÇA COLEÇÃO COM MENSAGENS DE
AMORAMOR

Com o Dia dos Namorados como pano de fundo, esta coleção da Com o Dia dos Namorados como pano de fundo, esta coleção da BrigadeirandoBrigadeirando une os pontos fortes une os pontos fortes

de ambas: o chocolate, por um lado; a tinta, por outro.de ambas: o chocolate, por um lado; a tinta, por outro.

“Na verdade, já muito se compôs sobre o Amor. Mas continua a ser uma fonte de inspiração“Na verdade, já muito se compôs sobre o Amor. Mas continua a ser uma fonte de inspiração

inesgotável para as artesãs Carolina Henke e Joana Soares, que, cada uma na sua arte, continuam ainesgotável para as artesãs Carolina Henke e Joana Soares, que, cada uma na sua arte, continuam a

apaixonar. A mensagem é simples: celebrar o sentimento mais puro, de todas as formas, em cadaapaixonar. A mensagem é simples: celebrar o sentimento mais puro, de todas as formas, em cada

gesto… com chocolates, cartas de amor e momentos de partilha”, explicam em comunicado.gesto… com chocolates, cartas de amor e momentos de partilha”, explicam em comunicado.

O resultado desta parceria são quatro presentes para celebrar o dia mais romântico do ano. UmO resultado desta parceria são quatro presentes para celebrar o dia mais romântico do ano. Um

deles é o Brunch a Dois (40 euros), apenas disponível para levantamento na nova loja dadeles é o Brunch a Dois (40 euros), apenas disponível para levantamento na nova loja da

Brigadeirando, em Lisboa. Este menu inclui pães do dia, mini croissants e pão de queijo, bolosBrigadeirando, em Lisboa. Este menu inclui pães do dia, mini croissants e pão de queijo, bolos

salgados, micro tartes de brigadeiro e uma barra com as letras “I love you”.salgados, micro tartes de brigadeiro e uma barra com as letras “I love you”.

Há ainda caixas de brigadeiros, de oito (16 euros) e 12 (23 euros) unidades, com sabores especiaisHá ainda caixas de brigadeiros, de oito (16 euros) e 12 (23 euros) unidades, com sabores especiais

de morango, beijinho, lima e framboesa e tradicional, acompanhados pela barra “I love you”. Porde morango, beijinho, lima e framboesa e tradicional, acompanhados pela barra “I love you”. Por

�m, o porta-joias (20 euros), que consiste numa caixinha de chocolate com mini brigadeiros no�m, o porta-joias (20 euros), que consiste numa caixinha de chocolate com mini brigadeiros no

interior; e o mini bolo (24 euros), coberto com natas em tom de rosa velho e uma mensagem deinterior; e o mini bolo (24 euros), coberto com natas em tom de rosa velho e uma mensagem de

amor.amor.
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