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OREO REGRESSA COM A SUA EDIÇÃO LIMITADA DEOREO REGRESSA COM A SUA EDIÇÃO LIMITADA DE
HALLOWEEN PARA TORNAR ESTA ÉPOCAHALLOWEEN PARA TORNAR ESTA ÉPOCA

ASSUSTADORAMENTE DELICIOSA!ASSUSTADORAMENTE DELICIOSA!

Celebrado por todo o Mundo, o dia de Halloween é para ser vivido de forma divertidamenteCelebrado por todo o Mundo, o dia de Halloween é para ser vivido de forma divertidamente

assustadora e por isso, tal como as crianças, também as famosas bolachas OREO se mascaram aassustadora e por isso, tal como as crianças, também as famosas bolachas OREO se mascaram a

rigor para trazer doçura a este dia particularmente aterrador.rigor para trazer doçura a este dia particularmente aterrador.

Com um visual peculiar, a camada de cacau é decorada com a imagem de uma divertida teia deCom um visual peculiar, a camada de cacau é decorada com a imagem de uma divertida teia de

aranha e, por dentro, o recheio com o sabor original a baunilha ganha um tom alaranjado, fazendoaranha e, por dentro, o recheio com o sabor original a baunilha ganha um tom alaranjado, fazendo

alusão às abóboras sempre presentes nesta época do ano.alusão às abóboras sempre presentes nesta época do ano.

São assim as OREO Halloween, indispensáveis em qualquer decoração arrepiante e até mesmoSão assim as OREO Halloween, indispensáveis em qualquer decoração arrepiante e até mesmo

protagonistas de partidas hilariantes! Aos que se aventuram na cozinha, esta edição limitada é umprotagonistas de partidas hilariantes! Aos que se aventuram na cozinha, esta edição limitada é um

estímulo à criatividade, o ingrediente principal para receitas divertidas e deliciosas. Para quem nãoestímulo à criatividade, o ingrediente principal para receitas divertidas e deliciosas. Para quem não

é de grandes folias, o snack ideal para devorar no serão da noite de Halloween enquanto se assisteé de grandes folias, o snack ideal para devorar no serão da noite de Halloween enquanto se assiste

a um �lme de terror!a um �lme de terror!

Nunca foi tão fácil responder à celebre questão: “Doçura ou travessura?” Com Oreo, nesteNunca foi tão fácil responder à celebre questão: “Doçura ou travessura?” Com Oreo, neste

Halloween, toda a família vive agradáveis momentos de partilha!  Halloween, toda a família vive agradáveis momentos de partilha!  

Oreo Halloween Edition | PVP: 1,29€Oreo Halloween Edition | PVP: 1,29€
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