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EXISTE UMA ÁRVORE DE NATAL COM BRIGADEIROS QUE VAIEXISTE UMA ÁRVORE DE NATAL COM BRIGADEIROS QUE VAI
FAZER CONCORRÊNCIA AO BOLO-REIFAZER CONCORRÊNCIA AO BOLO-REI

A A Brigadeiro Gourmet LxBrigadeiro Gourmet Lx já entrou em modo festivo e tem disponíveis vários doces que podem ser já entrou em modo festivo e tem disponíveis vários doces que podem ser

boas opções. boas opções. 

A base de muitos deles é a típica sobremesa do Brasil, mas há mais sugestões para conhecer.A base de muitos deles é a típica sobremesa do Brasil, mas há mais sugestões para conhecer.

Segundo a responsável da marca “A inspiração do menu natalício, vem sempre da ideia doSegundo a responsável da marca “A inspiração do menu natalício, vem sempre da ideia do

aconchego, da celebração com família e amigos. Para mim, é a melhor época do ano. Tanto emaconchego, da celebração com família e amigos. Para mim, é a melhor época do ano. Tanto em

Portugal como em Inglaterra, onde a Brigadeiro Gourmet também está presente, o Natal é tambémPortugal como em Inglaterra, onde a Brigadeiro Gourmet também está presente, o Natal é também

associado ao frio, então procuramos sempre trazer produtos que possam aquecer o coração”.associado ao frio, então procuramos sempre trazer produtos que possam aquecer o coração”.

A árvore de Natal com dois andares e vários brigadeiros é uma das sugestões. Custa 65€. SãoA árvore de Natal com dois andares e vários brigadeiros é uma das sugestões. Custa 65€. São

guarnecidas com frutos vermelhos e maçãs desidratadas. “Nos bolos em forma de árvore de Natalguarnecidas com frutos vermelhos e maçãs desidratadas. “Nos bolos em forma de árvore de Natal

decorados com bolas de brigadeiro, na caixa de champanhe com brigadeiros (que é um presentedecorados com bolas de brigadeiro, na caixa de champanhe com brigadeiros (que é um presente

maravilhoso), tudo é pensado no ato de celebrar e de presentear aqueles que mais gostamos”,maravilhoso), tudo é pensado no ato de celebrar e de presentear aqueles que mais gostamos”,

continua.continua.

É no É no sitesite da Brigadeiro Gourmet Lx que encontra toda a oferta para a quadra natalícia. Pode da Brigadeiro Gourmet Lx que encontra toda a oferta para a quadra natalícia. Pode

encomendar para a ceia ou experimentar uns dias antes para decidir o que vai querer acrescentar àencomendar para a ceia ou experimentar uns dias antes para decidir o que vai querer acrescentar à

mesa de doces no jantar com a família. mesa de doces no jantar com a família. 

Tem também o brownie de Natal (4,50€) ou uma bola com mini rebuçados de brigadeiro (5€). NesteTem também o brownie de Natal (4,50€) ou uma bola com mini rebuçados de brigadeiro (5€). Neste

caso é possível escolher o sabor que mais gostar. O bolo de nozes é outra das propostas. Custacaso é possível escolher o sabor que mais gostar. O bolo de nozes é outra das propostas. Custa

entre 45€ e 55€ dependendo do tamanho que escolher. Disponível nesta altura tem ainda outroentre 45€ e 55€ dependendo do tamanho que escolher. Disponível nesta altura tem ainda outro

bolo, red velvet (vermelho no interior, e desde 45€).bolo, red velvet (vermelho no interior, e desde 45€).

As tradicionais caixas de brigadeiros ganham nesta altura alguns motivos de Natal: estrelas,As tradicionais caixas de brigadeiros ganham nesta altura alguns motivos de Natal: estrelas,

bonecos de neve e até pais natais.bonecos de neve e até pais natais.
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