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Livros Confeitaria
Revista Tpm. Entrevistas e reportagens sobre comportamento, moda, beleza,
viagem e decoração para mulheres que querem ir além dos manuais, desafiando
os padrões. Imagem não é tudo.
A confeitaria é feita de técnicas e precisão. Este livro traz a você, de maneira
clara e didática, a confeitaria clássica e uma maneira que você nunca viu. Todas
as bases profissionais para você encantar. Como sempre digo aos meus alunos,
a entrada e o principal devem ser perfeitos, mas as sobremesas devem ser
excepcionais, pois são elas que ficam na memória. Venha descobrir esse
mágico mundo doce, através de técnicas clássicas e modernas, chegando a um
resultado estrelado. Receitas maravilhosas acompanham as técnicas para que
você aprenda de maneira natural e fácil. Destaque-se nesse concorrido mundo
doce.
Santiago Boccanegra, neto de marinheiros, sobreviveu à poliomielite lendo Moby
Dick e vingou-se dos duros que o perseguiam na escola fazendo-se boxeur.
Trabalha agora como segurança de um hotel de Lisboa, onde Laura Rutledge,
única sobrevivente de um desastre aéreo, se perde como prostituta de luxo.
Depois da tragédia que lhe é infligida nas Montanhas Malditas, o misterioso
albanês Aamon Daro cultiva papoilas na Birmânia e, com o lucro do ópio,
colecciona obras de arte, que gosta de encenar ao vivo. Jin, uma tímida
adolescente norte-coreana, apaixona-se graças a uma canção dos Beatles e é
obrigada a fugir para o Ocidente. Num caderno enterrado com a musa do poeta
Dante Gabriel Rossetti aparece um soneto posterior ao óbito – e talvez seja de
Pessoa. Um rapazinho com um tumor cerebral compõe música nos lençóis do
hospital sem nunca a ter aprendido. Saint-Exupéry, desaparecido no deserto
líbio após a queda do seu avião, encontra, além da raposa que o ignora, uma
criança de uma tribo que se julgava extinta. Estas e muitas outras personagens
reais e ficcionais vão formar uma enigmática teia em que os fios soltos acabam
por unir-se num final surpreendente, a que não faltarão aves, música, morte e
redenção.
Apaixonada pela confeitaria e suas técnicas verdadeiras, obcecada pelas mídias
e, acima de tudo, glutona, Raiza Costa criou o Dulce Delight em 2010, o primeiro
canal on-line dedicado à confeitaria, antes mesmo de ser formada pelo French
Culinary Institute de Nova York. Sua direção de arte, irreverência e humor
renderam milhares de visualizações para o canal, que se tornou referência e se
estendeu para um programa diário no GNT, o Rainha da Cocada. Com um pé no
vintage e outro na inovação, e sempre com seu cãozinho Lancelote por perto,
Raiza mistura tecnologia e funcionalidade com elementos decorativos que
muitas vezes lembram a casa aconchegante de uma avó querida, mas sem
perder a sua espontaneidade nem os códigos contemporâneos. Neste livro, você
encontra receitas exclusivas e também as de maior sucesso da chef, sempre
acompanhadas de importantes dicas que fazem a diferença. Nele, são
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ensinadas técnicas de confeitaria avançadas para seu séquito de fãs (e também
para os fãs da confeitaria), de um jeito simples e divertido! Lançamento do
Senac São Paulo, "Confeitaria escalafobética: sobremesas explicadas tim-tim
por tim-tim" é uma "deliciosidade" em todos os sentidos. Das receitas, que
refletem um grande respeito pelas técnicas tradicionais francesas, ao projeto
gráfico primoroso, com fotos criativas que ilustram todas as sobremesas e
doces, tudo foi pensado para retratar, o mais fielmente possível, não só a
trajetória de uma profissional, mas também a essência de uma personalidade
intensa e descontraída.
Que tal combinar um Medalhão ao molho Madeira com o sabor suave do Risoto
de legumes? Complemente com um refrescante Crepe de frutas da estação, ou
um levíssimo rocambole, e flambe-o à vista de seus convidados. Muitas vezes, o
cardápio mais feliz depende apenas de uma ideia, de uma sugestão criativa.
Neste livro, você vai encontrar essa deliciosa refeição e muitas outras
compostas por especialidades servidas nos melhores restaurantes. São
entradas e saladas, carnes, massas, tortas e quiches, pães caseiros e doces,
com receitas explicadas passo a passo, lista detalhada de ingredientes, tempo
de preparo e indicação de rendimento. Belíssimas fotos coloridas mostram como
servir suas criações. Tudo isso para que você disponha de um cardápio
categoria cinco estrelas.
Moisés deixa um mistério no seu testamento. Seus três filhos, Paulo, Verônica e
Gabriel ficam intrigados com uma frase-pista, incompreensível para eles. Terá
algum bem material a mais, além dos por eles conhecidos a repartir? O caçula,
Gabriel, busca auxílio com amigos de seu pai para desvendar o mistério. Será
que conseguirá chegar à solução? Que caminhos terá de percorrer? Quais
peripécias ele enfrentará? Como se comportarão seus irmãos diante de tudo que
vai ser descoberto? Quem ler este livro perceberá que está diante uma verdade
incontestável. Essa verdade interessa ao leitor pelo fato de se envolver com uma
obra literária narrada com uma linguagem de fácil compreensão e nada
cansativa.
O setor de Hospitalidade e Lazer passa por grande profissionalização, e os
grandes eventos que ocorrem em todo o mundo ampliam e muito a necessidade
de profissionais qualificados. Rico em ilustrações, este livro apresenta os
fundamentos que o profissional precisa entender para agir com eficácia no
segmento. Traz informações essenciais, como a origem da confeitaria,
equipamentos e utensílios, técnicas de confeitaria, unidades de medida, preparo
de massas básicas, coberturas e recheios, bolos, biscoitos, sobremesas finas e
algumas receitas básicas. O conteúdo pode ser aplicado para os cursos técnicos
em Alimentos, Confeitaria, Cozinha, Eventos, Panificação, Serviços de
Restaurante e Bar, entre outros.
No outono de 1948, após a chegada do Detetive Júlio Braun à cidade de União
da Vitória, Paraná, um capitão do exército é assassinado no refeitório do Colégio
São José, na vizinha cidade de Porto União, Santa Catarina. Que segredos
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envolveriam este misterioso assassinato? Que fatos envolveram esse crime,
para que sua narrativa ficasse escondida no fundo de um cofre durante por
quase cinquenta anos? Depois de todos esses anos escondido no fundo falso de
um cofre, o livro esquecido, que narra esses acontecimentos, finalmente é
trazido a público.
Versão Digital Completa com todo conteúdo dos Volumes 1 e 2 (livros
impressos) num só arquivo. Adaptar-se ou perecer, agora como sempre, esse foi
o imperativo inexorável da natureza. E o que está acontecendo agora com os
empregos das pessoas, de onde elas extraem o seu sustento para sobreviver?
Nessa última década em especial, a evolução cada vez mais intensa da
inteligência artificial, ou seja, a forma como o ser humano está criando robôs que
podem executar muitas das tarefas que anteriormente eram executadas pelos
seres humanos, inclusive com custos menores e melhor desempenho, está
reduzindo sensivelmente os postos de trabalho. Em breve, até os automóveis
não precisarão mais ser dirigidos pelos seres humanos!!! Se no início pensou-se
em desenvolver robôs para que eles fizessem trabalhos que os humanos não
desejariam executar, agora eles fazem muitos serviços que os humanos faziam,
os quais, assim, ficam sem empregos. E onde é que os empregos não serão
tomados tão rapidamente pelas máquinas inteligentes? Tudo indica, pelo menos
para as próximas duas décadas, que os setores que menos sofrerão são
aqueles que constituem a Economia Criativa. Esses setores são apresentados
neste livro – num total de 18 – e por isso você deve conhecê-los bem, pois
certamente poderá redirecionar a sua carreira para algum deles, caso esteja na
iminência de ficar sem emprego!!! Leia com atenção este livro, pois aqui pode
estar o novo rumo que você deve tomar na sua vida...
Este livro contém 70 contos de 10 autores clássicos, premiados e notáveis. As
histórias foram cuidadosamente selecionadas pelo crítico August Nemo, em uma
coleção que vai encantar os amantes da literatura. Para o melhor da literatura
mundial, não deixe de conferir os outros livros da Tacet Books. Este livro
contém: Fialho de Almeida: - Aves Migradoras. - O sineiro de Santa Agatha. Pequeno drama na aldeia. - A província. - O juramento da Condessa Esther. Coronado. - A eminente actriz.Ana de Castro Osório: - A vinha. - A feiticeira. Diário duma criança. - Sacrificada. - Sombras. - Dezoito Annos. - Solteirão.João
da Câmara: - As mães. - O baile dos velhos. - A outra. - O paquete. - Perdido. Ad Astra. - O ventura.Fernando Pessoa: - O banqueiro anarquista. - Eu, o
doutor. - Na farmácia do Evaristo. - Fábula. - A pintura do automóvel. - O
vencendor do tempo. - Um grande português.Alcântara Machado: - Gaetaninho.
- O Revoltado Robespierre. - Nacionalidade. - O Monstro de Rodas. - Armazém
Progresso de São Paulo. - Corinthians (2) vs Palestra (1) - O Aventureiro
UlissesArtur de Azevedo: - Assunto para um conto. - Uma embaixada. - Mal por
mal... - As asneiras do Guedes. - Elefantes e ursos. - Dona Eulália. - A
polêmica.Amadeu Amaral: - O Bonde. - O Homem que fuma. - Louva-a-Deus. Embriaguez. - Um Homem Perfeito. - Problemas. - Ruídos e Rumores.Inglês de
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Souza: - A feiticeira. - A quadrilha de Jacob Patacho. - Acauã. - Amor de Maria. O baile do judeu. - O gado do valha-me-Deus. - Tentação.João do Rio: - O
Amante Ideal. - Dias Criaturas. - Dentro da Noite. - História de Gente Alegre. - O
Monstro. - O Carro da Semana Santa. - A Mulher Excepcional.João Simões de
Lopes Neto: - Patrício, apresento-te Blau. - O Mate do João Cardoso. - Deve um
queijo!... - O Boi Velho. - Juca Guerra. - Melancia, coco verde. - Contrabandista.
“A capacidade que Sophie Love tem de encantar seus leitores é delicadamente
trabalhada em poderosas e inspiradoras frases e descrições... Este é o romance
perfeito para ler na praia, com uma diferença: seu entusiasmo e belas
descrições nos chamam a atenção, inesperadamente, para a complexidade não
apenas do desenvolvimento do amor, mas do desenvolvimento da psique dos
personagens. É uma recomendação deliciosa para quem ama romances e está
em busca de um toque a mais de complexidade em seus livros”. – Midwest Book
Review (Diane Donovan, sobre Agora e para Sempre) PARA SEMPRE, MAIS
UM é o livro 6 da série de romances “A Pousada em Sunset Harbor, que
começa com o livro 1, AGORA E PARA SEMPRE — que pode ser baixado
gratuitamente! Emily Mitchell, 35 anos, ainda está se recuperando da surpresa
após saber que está grávida. Recém-casada, ela e Daniel não têm tempo de
processar a novidade ao serem jogados na correria de consultas médicas,
preparando-se para a chegada do bebê e, numa festa surpresa, ficam sabendo
se será um menino ou uma menina. O verão finalmente voltou a Sunset Harbor,
e Emily e Daniel estão bastante ocupados com uma pousada lotada, a reforma
da casa de Trevor, a construção de um novo spa, e com a reação de Chantelle à
chegada do bebê. Quase não têm tempo de se acostumar à vida de recémcasados, quando Emily recebe uma ligação de seu pai: ele quer que venham
visitá-lo na Inglaterra. Para sua própria surpresa, Emily concorda. Uma viagem
para a Inglaterra que mudará suas vidas culmina com uma notícia chocante, e
Emily se encontra hesitante. Daniel se afasta e, à medida que o verão chega ao
fim e sua gravidez avança, ela se pergunta: será que um dia será capaz de se
acostumar com esta nova vida? E seu relacionamento com Daniel voltará a ser
como antes? PARA SEMPRE, MAIS UM é o livro 6 de uma nova e eletrizante
série que fará você rir, chorar e continuar virando páginas até tarde da noite:
você vai se apaixonar pelo romance mais uma vez. O livro 7 será lançado em
breve. “Um livro muito bem escrito, que narra a luta de uma mulher (Emily) para
encontrar sua verdadeira identidade. A autora fez um trabalho incrível ao criar os
personagens e descrever o cenário. O romance está presente, mas sem
excessos. Parabéns à autora por este incrível começo de uma série que promete
ser muito interessante”. – Books and Movies Reviews, Roberto Mattos (sobre
Agora e para Sempre)
Olá! From ordering vinho verde in the Douro Valley to making new friends in
Lisbon, it helps to speak some of the native tongue in Portugal. Rick Steves
offers well-tested Portuguese words and phrases that come in handy in a variety
of situations. Inside you'll find: Key phrases for use in everyday circumstances,
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complete with phonetic spelling An English-Portuguese and Portuguese-English
dictionary Tips for small talk and local lingo with Rick's signature sense of humor
A tear-out cheat sheet for continued language practice as you relax on the beach
(no internet connection required!) Informative, concise, and practical, Rick Steves
Portuguese Phrase Book & Dictionary is an essential item for any traveler's
pocket.
“Muito divertido. Recomendo fortemente este livro para a biblioteca permanente
de qualquer leitor que aprecia um mistério muito bem escrito, com algumas
reviravoltas e uma trama inteligente. Você não vai se decepcionar. Uma
excelente forma de passar um fim de semana frio!” --Books and Movie Reviews,
Roberto Mattos (sobre Assassinato na Mansão). MORTO COM UM BEIJO (UM
MISTÉRIO DE LACEY DOYLE — LIVRO 5) é o quinto livro da nova e charmosa
série de mistério que começa com ASSASSINATO NA MANSÃO (LIVRO 1), um
best-seller número um com mais de 100 avaliações de cinco estrelas – e grátis
para baixar! Lacey Doyle, 39 anos e recém-divorciada, fez uma mudança
drástica: ela abandonou a vida agitada de Nova York e se estabeleceu na
pitoresca cidadezinha de Wilfordshire, no litoral inglês. Durante um passeio
romântico pelo interior inglês, Lacey tira a sorte grande em uma feira de
antiguidades e esbarra em um achado impressionante. Suas expectativas estão
altas quando ela coloca a peça como tema central de seu próximo leilão. Mas,
com o fim do verão se aproximando, dois grandes apostadores chegam à cidade
para disputar a relíquia, com egos tão grandes quanto suas carteiras. Quando
um deles vence, mas perde o leilão por um detalhe técnico, o caos se instala.
Tudo só piora quando um dos dois aparece morto. Lacey se vê na maior luta de
sua vida para salvar seu negócio e sua reputação – e, com a ajuda de seu
adorado cão, solucionar a misteriosa morte. O Livro #6 da série estará disponível
em breve!
Dar vida a este Guia da Confeitaria foi uma doce experiência, porém mais
irresistível ainda é vê-lo pronto e repleto de ideias originais e maravilhosas. O
crescimento do segmento de festas do estilo “faça você mesmo” é notório no
mercado nacional, e o conhecimento o Brasil possui talentos incríveis na arte da
confeitaria e da decoração artesanal. Neste guia, você pode apreciar mesas
charmosas e criativas para diferentes celebrações, como casamento, batizado,
festa de debutantes e aniversário infantil. Além de aprender a fazer bolos, doces,
cupcakes e tantas outras delícias, você poderá entender melhor o scrap festa –
técnica que possibilita criar com originalidade forminhas, convites,
lembrancinhas, arranjos e até bolos fake.
Com Buenos Aires, livro aberto, João Correia Filho dá continuidade à série de guias
que trouxe à tona a urbanidade poética de Lisboa, Paris e São Paulo, e inauguraram
um novo estilo de livros de viagem. Lisboa em Pessoa, por exemplo, foi agraciado com
o Prêmio Jabuti, em 2012, na Categoria Turismo. Buenos Aires, livro aberto volta os
olhos para a capital argentina e propõem revisitá-la a partir do universo de seus
escritores, como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Ernesto Sabato, Ricardo Piglia,
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Victoria e Silvina Ocampo, Alfonsina Storni, Roberto Arlt e muitos outros. As casas em
que viveram, as livrarias em que estiveram, as ruas por onde passaram, os bares e
cafés que frequentaram e muitos dos locais descritos em suas obras estão presentes
em sete roteiros especiais. Você conhecerá Buenos Aires auxiliado por ferramentas
que só um livro digital e a internet podem oferecer – recursos do Google Maps, vídeos,
música, uma galeria com mais de 100 imagens e um mundo de informações que
complementam e atualizam a viagem, sem que isso pese na sua bagagem. Ou seja,
você terá a cidade literalmente na palma da sua mão, e poderá se deixar levar
inteiramente por sua poesia, soltar a imaginação e manter a emoção à flor da pele.
Afinal, é disso que se constituem as grandes viagens.
Quem já fez alguma dieta sabe que viver sem doces e sobremesas é uma das maiores
dificuldades. Pensando nisso, o Dr. Pierre Dukan — contando com a colaboração de
centenas de seguidores de seu bem-sucedido método de emagrecimento — elaborou
receitas de sobremesas deliciosas que tornarão as quatro etapas da dieta (ataque,
cruzeiro, consolidação e estabilização) muito mais fáceis e prazerosas. Confeitaria
Dukan traz receitas criadas especialmente para o método que já conquistou milhões de
adeptos em todo o mundo. E pensando no público brasileiro, o livro conta com 30
novas receitas, como brigadeiro, bem-casado, bolo de cenoura e pudim de leite. Um
livro completíssimo que irá facilitar o cumprimento do Método e suas 100 receitas
inéditas matarão as saudades daqueles que não podem viver sem um doce.
As melhores receitas do I Could Kill For Dessert, o maior site de confeitaria do Brasil,
agora em suas mãos! Conheça toda a delicadeza de Danielle Noce em mais de 170
deliciosas receitas. Explicadas de maneira muito simples, elas são acompanhadas de
belíssimas fotos que ajudarão você a montar perfeitamente cada prato. E não se
preocupe se você não conseguir entender algum passo do modo de fazer: o livro traz
vários links que você poderá acessar e ver a Dani preparando a receita com muita
graça e doçura. *** "É interessante acompanhar a evolução de Danielle nos últimos
anos e perceber que, se antes ela agia por instinto e lembranças, hoje também detém
a técnica e busca a perfeição - reflexo dos seus mestres na Lenôtre. Até o mais
desligado espectador notará o seu enorme entusiasmo com a confeitaria, tornando-a
divertida e acessível. Com carisma, talento e criatividade, Danielle segue seu próprio
caminho e revigora o cenário da confeitaria brasileira. - Rogério Shimura "Danielle
Noce entrega ao público um livro sobre doces que remete o leitor a suas memórias
gustativas. São receitas moldadas com simplicidade que vão agradar variados
interesses e paladares. A obra nasce com sabor de festa!" - Ana Rita Suassuna "I
Could Kill For Dessert é, sem dúvida, além do maior site de confeitaria que temos hoje
no Brasil, um elo entre os profissionais e os amantes de sobremesas. Feito com tanto
amor, é motivo de orgulho e admiração. Li uma frase - e acredito muito nela - que dizia:
'A confeitaria é uma forma de viver, de expressar o que sentimos'. E nada mais
verdadeiro do que a paixão pela nossa profissão e por esse mundo doce! Quando
fazemos com amor, o mundo percebe!" - Mariana Dias
CRIME NO CAFÉ (UM MISTÉRIO DE LACEY DOYLE — LIVRO 3) é o terceiro livro de
uma nova e charmosa série de Fiona Grace. Lacey, 39 anos e recém-divorciada, fez
uma mudança drástica: ela abandonou a vida agitada de Nova York e se estabeleceu
na pitoresca cidadezinha litorânea de Wilfordshire. O verão está chegando e Lacey se
apaixonou ainda mais pela cidade e por seu namorado chef de cozinha. Ela até fez
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mais uma grande amizade: a nova dona de uma pousada local. E quando sua amiga
precisa de seus serviços para decorar seu estabelecimento, comprando quase tudo na
loja de antiguidades de Lacey, seu negócio até ganha um impulso extra. Tudo estava
indo perfeitamente bem — até que alguém morre misteriosamente na nova pousada de
sua amiga. Com a cidade de ponta-cabeça e o meio de vida de sua nova amiga em
risco, depende de Lacey e de seu cão chegar ao fundo desse mistério. O livro 4
também está disponível!
O Oriente é conhecido por seus mistérios e belezas.Um desses mistérios foi-me
revelado em sonho. Custou para eu entender que não poderia guardá-lo só para mim,
então resolvi contá-lo e é através dele que vamos descobrir as belezas do Oriente. O
amor ultrapassa fronteiras, sobrevive ao tempo, dissipa as guerras e transforma as
pessoas.
Este Manual prático de confeitaria Senac apresenta de maneira didática os
conhecimentos técnicos fundamentais para a prática profissional, bem como receitas
variadas, que abrangem massas, cremes, sobremesas, tortas, bolos, preparações com
chocolate e produções geladas, todas recheadas de dicas, explicações passo a passo
e ricas fotos. Os autores presenteiam o leitor, ainda, com duas receitas criadas
exclusivamente para o livro, evidenciando sua originalidade. Contando com a
experiência e o conhecimento de profissionais da própria instituição em parceria com
outros especialistas, o conteúdo da Série Senac Gastronomia tem o objetivo de trazer
ao leitor as bases teóricas da área aliadas à qualidade consolidada do modo de fazer
Senac. Com esta coleção, o Senac São Paulo reafirma seu compromisso de promover
uma educação profissional transformadora e humanizada, em especial nos âmbitos da
produção alimentar e dos serviços.
Vem com informações simples e descomplicadas para a família do século XXI. Saúde,
comportamento, educação, moda e decoração com sessões e dicas especiais sobre
beleza, sustentabilidade e empreendedorismo para mães e pais.
A confeitaria de Cake Boss é um verdadeiro curso na arte de confeitar. Inspirado pela sua
trajetória profissional, Buddy oferece aos leitores o mesmo treinamento pelo qual passou, e
que todos os profissionais que ingressam na Carlo?s Bake Shop fazem até hoje. Começando
pelos biscoitos, passando por tortas e cupcakes, até chegar aos famosos bolos decorados,
este livro traz 100 das mais cobiçadas receitas de Cake Boss, além de inúmeras técnicas e
dicas de confeitaria, com fotos que ilustram o passo a passo e dão água na boca. Além disso,
quando você já estiver se sentindo mais confiante para criar suas próprias receitas, poderá
colocar em prática outras várias combinações de massas e recheios também apresentadas
por Buddy. Imagine-se dentro da Carlo?s Bake Shop, aprendendo e confeitando com o
mestre. Essa é a sensação que você terá ao seguir os passos deste livro.
“Muito divertido. Recomendo fortemente este livro para a biblioteca permanente de qualquer
leitor que aprecia um mistério muito bem escrito, com algumas reviravoltas e uma trama
inteligente. Você não vai se decepcionar. Uma excelente forma de passar um fim de semana
frio!” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (sobre Assassinato na Mansão). VISITA
FORA DE HORA (UM MISTÉRIO DE LACEY DOYLE — LIVRO 4) é o quarto livro da nova e
charmosa série de mistério de Fiona Grace. Lacey Doyle, 39 anos e recém-divorciada, fez
uma mudança drástica: ela abandonou a vida agitada de Nova York e se estabeleceu na
pitoresca cidadezinha de Wilfordshire, no litoral inglês. O verão chegou e Lacey fica
encantada quando seu namorado chef de cozinha a surpreende com uma oferta para viajar no
fim de semana prolongado, uma escapadela romântica para as cidades litorâneas vizinhas do
interior britânico, com seu amado cão e a chance de caçar antiguidades. Mas Lacey fica ainda
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mais surpresa quando sua família chega de Nova Iorque para uma visita surpresa – e quando
desejam ir junto! Para piorar, na cidade vizinha, Lacey se descobre no meio de uma cena de
crime. E, mais uma vez, com sua reputação em jogo, ela pode ser a única capaz de solucionálo. O Livro #5 da série estará disponível em breve!
O garoto Nils e sua prima Berit moram em cidades diferentes e, para manter contato, decidem
escrever um diário a quatro mãos, enviando-o de uma cidade a outra por correio. Ao longo da
história, eles investigam a vida de Bibbi Bokken e descobrem uma biblioteca mágica. Uma
obra que celebra a magia de um objeto muito especial: o livro. Nils tem doze anos e acaba de
voltar das férias escolares de verão, passadas em companhia de sua prima Berit, na cidade
de Fjærland, interior da Noruega. Para não deixar de se falar, os dois decidem escrever um
diário e remetê-lo de uma cidade a outra pelo correio. Já de início, porém, parece haver algo
de misterioso no diário de Nils e Berit. Ao comprá-lo numa livraria, Nils conhece uma mulher
estranha, alguém que ele e Berit haviam visto de passagem durante as férias. A mulher faz
questão de ajudar Nils a comprar o diário - uma esquisitice que ele não deixa de contar à
prima já em sua primeira "carta". Em Fjærland, Berit se põe a segui-la. Diante da casa da
mulher, Berit "furta" um pequeno envelope da caixa de correio. Dentro, encontra uma carta
vinda da Itália, endereçada a uma certa Bibbi, que menciona um sebo em Roma. O
estabelecimento guardaria não apenas livros raros, mas também livros ainda não escritos. E
um desses livros se refere a uma certa "biblioteca mágica". Toda essa história Berit conta a
Nils em sua primeira carta. A aventura mal começou, mas o leitor já se vê mergulhado num
grande mistério. Quem é Bibbi e que biblioteca mágica é essa? É um caso para os pequenos
detetives Nils e Berit investigarem a fundo - e tudo aquilo de que o leitor precisa para se
divertir pelas páginas restantes. Em A biblioteca mágica de Bibbi Bokken, o grande herói é o
livro e sua história, numa trama cheia de suspense e aventura.
Um passeio através dos tempos, narrando personagens, momentos e acontecimentos que
nos ajudarão a conhecer um pouco da confeitaria no mundo e no Brasil. Receitas contam
histórias. Tão importantes quanto as receitas, são as narrativas por trás delas. Em cena, reis,
rainhas, czares, religiosos, celebridades, chefs famosos, plebeus, protagonistas de casos
verídicos, lendas e muitas curiosidades sobre a confeitaria.
MORTE E UM CÃO (UM MISTÉRIO DE LACEY DOYLE — LIVRO 2) é o segundo livro de uma
nova e charmosa série de livros de Fiona Grace. Lacey, 39 anos e recém-divorciada, fez uma
mudança drástica: ela havia se afastado da vida agitada de Nova York e se estabelecido na
pitoresca cidadezinha litorânea de Wilfordshire. A primavera está no ar. Com o mistério do
assassinato do mês passado para trás, um novo amigo, seu pastor inglês, e um
relacionamento brotando com o chef do outro lado da rua, parece que tudo está finalmente se
encaixando. Lacey está muito animada com o seu primeiro grande leilão, especialmente
quando um valioso e misterioso artefato entra em seu catálogo. Tudo parece estar indo às mil
maravilhas, até que dois mistoriosos licitantes chegam de fora da cidade — e um deles termina
morto. Com a pequena cidade mergulhada no caos, e com a reputação de seu negócio em
risco, Lacey e seu fiel amigo cão poderão solucionar o crime e restaurar seu nome? O livro 3
da série — CRIME NO CAFÉ — também está disponível para pré-venda!
Neste livro vou falar da tubagem em geral, do trabalho do tubista e do que ele necessita de
saber, montagem da tubagem, cálculos para a fabricação e montagem da tubagem, materiais
e suas propriedades, traçagem (aquecimento), isolamentos, normas e especificações,
desenho, movimentação de cargas, segurança no trabalho, soldadura, suportes, testes de
pressão, montagem e inspeção de vasos de pressão, procedimentos para inspeção de
bombas centrífugas, procedimentos para inspeção de compressores alternativos,
procedimentos para inspeção de turbinas a vapor e até de matemática, física e química.
O agente espessante é a substância ou a mistura de ingredientes que aumenta a densidade
de uma preparação, deixando-a mais condensada e consistente. Na confeitaria, o processo de
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elaboração do espessante requer cuidado e técnica, pois envolve a manipulação de
elementos que podem ou não se agrupar bem. Cada receita pede tipos específicos de
espessantes, que resultarão em massas, líquidos, molhos, doces, produções domésticas ou
industriais, e variados são os ingredientes utilizados para sua obtenção, desde féculas,
farinhas, amido e tapioca até gelatinas e gomas, todos esses contemplados nesta publicação
da chef Sandra Canella-Rawls, que com muito zelo selecionou mais de 250 receitas para
aplicar toda a teoria contida na elaboração dos espessantes. Dividido em quatro partes
principais e cinco aplicações, o leitor poderá compreender qual é a melhor maneira de
espessar uma mistura seguindo o critério de divisão entre proteínas (ovos, queijos e gelatina)
e polissacarídeos (amidos, massas e gomas vegetais).

Diante de uma dificuldade é que alguns seres humanos tornam-se gigantes.Com
Mariana de apenas doze anos, não foi diferente. A vontade de ajudar a família era tão
grande quanto a de jogar futebol e foi por amor a essa família que ela fez de tudo para
entrar para o time da Escola Tradicional de São Paulo.
Livros portugueses de cozinhaBIBLIOTECA NACIONAL PORTUGALConfeitaria
escalafobéticaSobremesas explicadas tim-tim por tim-timSenac
ASSASSINATO NA MANSÃO (UM MISTÉRIO DE LACEY DOYLE — LIVRO 1) é o
primeiro livro de uma charmosa nova série de mistérios da autora Fiona Grace. Lacey
Doyle, 39 anos e recém-divorciada, precisa de uma mudança drástica. Ela precisa
deixar seu emprego, sua chefe terrível e a cidade de Nova York, e abandonar a vida
agitada da cidade. Inspirada por seu sonho de infância, ela decide se afastar de tudo
isso e reviver férias inesquecíveis que viveu quando criança, no pitoresco balneário de
Wilfordshire. Wilfordshire está exatamente como Lacey se lembra, com uma
arquitetura sempre atual, ruas de paralelepípedos e cercada de natureza. Lacey não
quer voltar para casa e, espontanemente, decide ficar e tentar realizar seu sonho de
infância: abrir uma loja de antiguidades. Ela finalmente sente que sua vida está dando
um passo na direção certa — até que sua nova cliente VIP aparece morta. Como a
forasteira da cidade, todos os olhares estão sobre Lacey, e ela terá que assumir a
tarefa de limpar seu próprio nome. Com um negócio para administrar, uma vizinha de
porta que se tornou sua inimiga, um flerte com o chef de cozinha do outro lado da rua e
um crime para resolver – esta nova vida é tudo que Lacey imaginou que seria? O Livro
2 da série, MORTE E UM CÃO, também já está disponível para pré-venda!
Prepare os bolos premiados em sua própria casa para a família e os amigos. R eceitas
caseiras, autênticas e aprovadas que fazem as papilas gustativas palpitarem e se
revelam perfeitas sempre. Os Livros de Receitas Ganhadoras da Fita Azul na Feira do
Condado serão os mais novos fundamentos de sua coleção de receitas. Cada receita
foi reunida a partir de ganhadores de grandes prêmios ou da fita azul em feiras
estaduais e do condado do país. Eles impressionaram os jurados; agora você
impressionará os seus amigos! Mais de 50 receitas deliciosas perfazem este livro com
bolos diferenciados que certamente serão o máximo. Experimente estas receitas de
bolos, que simplesmente poderão se tornar as favoritas da família, e algo de que você
se orgulhará ao trazer para as refeições entre amigos. Atente contudo, que você
poderá se tornar "famoso" pelos seus bolos especiais. Há bolos de canecas, bolos
anelares, bolos para café, e muito mais para se descobrir. Se você está procurando
partircipar de alguma competição em feiras de condado com um bolo, considere a
utilização de algumas destas receitas de bolos aprovadas. Colecione todos os livros de
receitas nesta série para uma boa alimentação. De tortas a saladas; doces a
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caçarolas; e biscoitos a entradas principais, você pode cozinhar como um ganhador da
fita azul! Este é o segundo livro da série, adquira o seu agora.
Luiz Farias reúne nesta obra receitas que fazem grande sucesso em nossas padarias.
Além disso, explica a evolução do modelo de padaria no Brasil, estabelecimento que
representa um grande case de sucesso e que já faz parte da cultura brasileira. Expõe
também nesta obra, a história, os conceitos, as principais matérias-primas,
equipamentos, utensílios e os processos que são fundamentais na panificação
moderna.
Dulce, Adelfa e Storm, protagonistas de I Love Your Cupcakes (Eu Amo Seus
Cupcakes) são sócios, amigos e compartilham de conexões familiares “interessantes”.
Todos os homens que Dulce encontra só querem falar de seus bolos e ela já está
cansada disso. Sua amiga Adelfa, embora seja Professora de Química, não consegue
encontrar a receita para um relacionamento perfeito. E Storm, o terceiro sócio da
confeitaria/cafeteria/livraria/galeria de arte e ex-quartel dos bombeiros, é um artista que
não é mestre na arte do amor. Como elas poderiam imaginar que no estúdio do
programa de TV “Quem Quer Ser a Próxima Estrela da Confeitaria?” elas
encontrariam assédio sexual, traições, brigas e também o amor? Recitas incluídas (só
para os bolos, não para o amor!) Eu Amo seus Cupcakes é um romance “doce”, uma
fantasia virtual rica em calorias e uma Aventura divertida. Dê a primeira mordida!
Aaron Collins, além de arrogante, é o mais calado dos seus quatro irmãos que, junto
com ele, formam a maior banda de rock de sucesso, a The Five Wolves. Vive até hoje
sentindo a dor de ter abandonado tudo ao correr atrás do seu sonho, que era fazer a
banda do interior do Texas se tornar reconhecida mundialmente. Infelizmente, ele teve
de abrir mão do amor de sua vida para conseguir isso. Anos depois uma segunda
chance surge; o amor bate em sua porta pela segunda vez. E um segredo pode levar
tudo por água abaixo. Aaron, ao conhecer Lucy, vê nela uma chance de reparar o que
fez no passado pelo simples fato da moça ser idêntica ao seu amor do passado. Mas o
que Aaron não sabia era que Lucy é diferente de qualquer garota que ele já tenha
conhecido, despertando nele um desejo insano.
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