Regulamento North Shopping Gourmet
I - Período: De 17 a 21 de outubro de 2018 e de 24 a 28 de outubro de 2018
II - Horário: Dias 17, 18, 19, 24, 25 e 26 de outubro, às 20h. Dias 20, 21, 27 e 28, às 16h
III – Local: Praça de Alimentação do North Shopping Barretos
IV - Apresentação das Oficinas

17/10 – 20h
1. Oficina de Risotos
Você aprenderá a tradicional receita italiana, preparada com todos os segredos para conseguir um prato
delicioso, com muita cremosidade, cheio de sabores naturais e grão cozido perfeitamente.

18/10 – 20h
2.

Oficina de CheaseCake

A queridinha sobremesa que se tornou um Hit no Brasil. Serão apresentadas duas formas, a versão
clássica assada e outra feita fria, ambas excelentes e super fáceis.

19/10 – 20h
3.

Oficina de Cozinha Mexicana

O clássico da cozinha tão aromática, fresca e saudável, apresentada de forma leve e descontraída.

20/10 – 16h
4.

Oficina de Panificação Artesanal

A alma da panificação artesanal será desvendada nessa oficina, o mito e as verdades dessa verdadeira
arte.
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21/10 – 16h
5. Workshop de Ceviche
Aprenderemos o método de cocção a frio, de um prato que caiu no gosto popular. Duas variações de
ceviche que irão te surpreender.

24/10 – 20h
6.

Oficina de Panzerotti - Pizza Frita

Da região de Milão na Itália, uma versão clássica, mas pouco conhecida no Brasil. A pizza frita, com
recheio de queijo que quente vira um fondue.

25/10 – 20h
7.

Oficina de Boteco

Este curso apresenta os queridinhos dos aperitivos e muito apreciados nos botecos em todo o Brasil, os
bolinhos fritos e recheados. Serão apresentadas três versões.

26/10 – 20h
8. Oficina de Risotos
Você aprenderá a tradicional receita italiana, preparada com todos os segredos para conseguir um prato
delicioso, com muita cremosidade, cheio de sabores naturais e grão cozido perfeitamente.

27/10 – 16h
9.

Oficina de Brownie

A deliciosa sobremesa americana chega até você de forma fácil e deliciosamente cremosa, servida
quentinha e com sorvete, sem igual.
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28/10 – 16h
10. Sabores do Brasil
Neste dia, abordaremos a deliciosa cozinha nacional, com seus atributos de aromas e sabores tão
particulares de nossa gastronomia.
V – Participação
Os clientes interessados deverão se inscrever no site www.northshoppingbarretos.com.br , preencher
os campos (Nome Completo, CPF, Endereço Completo, e-mail, telefones e selecionar quais cursos tem
interesse em participar. O cliente pode optar por escolher fazer todos os cursos ou fazer uma seleção
dos cursos de seu interesse.
A inscrição é gratuita, sendo 50 vagas por curso. Após encerrado o número de vagas as inscrições serão
bloqueadas automaticamente.
Pode se inscrever pessoas de qualquer faixa etária, exceto criança que não seja alfabetizada, pois não
poderá ocupar uma vaga, sendo apenas acompanhante de um adulto.
É imprescindível a apresentação de documento de CPF no dia do curso.
VI - Certificado
Após o encerramento de cada curso o cliente receberá um certificado.
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