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COMO PRODUZIR BACONS E DEFUMADOS ARTESANAIS. 

Concordamos que comprar pronto tem suas vantagens, é mais rápido e prático, mas já parou 
para analisar exatamente o que você está comendo? Muitos preocupados com a qualidade dos 
produtos que consomem optam por aprender a preparar seus próprios alimentos.  

E nós, podemos afirmar que, é a melhor coisa a fazer, pois até mesmo o sabor se torna diferente, 
podendo conter diversos temperos naturais e ao seu gosto. Além disso, a qualidade do que 
comerá passará longe de ser comparada com os que são industrializados, será com certeza mais 
saudável.  

Qual refeição não fica maravilhosa com bacon ou defumados artesanais? Eles deixam qualquer 
prato especial. Você com certeza já se perguntou como fazer bacon defumado e como defumar 
linguiça de porco. Pois bem, nós da equipe Acava, podemos lhe ajudar com isso! Fornecemos 
um curso rico em conteúdo.  

Confira abaixo! 

Para os iniciantes: O que é charcutaria?  

São procedimentos para preparar alimentos à base de carne ou de miúdos de porco.  

Curso como produzir bacons e defumados artesanais é um curso preparado para você 
apaixonado pela charcutaria, mas também para aqueles que apreciam e preferem, preparar os 
próprios produtos, seja para consumo em casa ou para venda. 

Após meses de estudo, preparo e muito trabalho, nós conseguimos montar um curso de bacons 
e defumados que abrangesse praticamente todos os itens e técnicas da defumação. 

O curso atenta desde a desossa do animal, até: 

• Cortes para separação dos músculos. 

• Técnicas de cura. 

• Defumação à quente.  

• Defumação à frio. 

• Técnicas de emulsificação para linguiças. 

Então chegou a hora, de uma vez por todas, de você aprender a produzir bacon artesanal e 
defumados de qualidade! Faça parte da Acava!  

Você vai observar durantes as aulas, técnicas de cozimento diferenciado de presuntos, também 
linguiças calabresas que utilizam outra técnica de emulsificação na massa.  

Alguns dos produtos que você poderá, através desse curso, preparar, são:  

Coppa Defumada; Presunto Cozido; Presunto Frango; Tender Bolinha; Pancetta; Calabresa; 
Lombinho; Diversos; Kielbasa; Bacon Defumado a frio; Presunto Defumado; Bacon Defumado a 
quente, entre outros.  



Um mais gostoso que o outro, não acha? 

O curso como produzir bacons e defumados artesanais é bom? 

A partir do que oferecemos, você mesmo poderá responder a essa pergunta! 

Todas as demonstrações das nossas aulas são artesanais, dispondo de equipamentos 
semiprofissionais, mas também com equipamentos caseiros para quem pratica a arte como 
hobbies.  

Nosso diferencial é que além de ser um curso totalmente online, que você pode acessar tudo da 
sua casa, poderá também acessar quantas vezes quiser durante o período de 1 ano. Isso mesmo! 
Não é demais? 

Outro diferencial é que damos a garantia incondicional a você de 30 dias, ou seja, se você assistiu 
os módulos, estudou o conteúdo e ainda assim, achar que o curso não teve valor, poderá 
solicitar para nós o reembolso de 100% do valor investido. Qual escola faz isso? 

O curso pode ser parcelado no cartão de crédito ou se preferir, emitimos o boleto bancário. 
Depois da compra, você receberá o login e a senha no e-mail que disponibilizar para nós e após 
isso, é só usufruir do rico conteúdo que elaboramos a você. 

Será disponibilizado por volta de 1700 minutos de material devidamente editado! Ou seja, 29 
horas de aulas gravadas. Todo o conteúdo foi elaborado levando em conta seu aprendizado e 
satisfação.  

Quem é o instrutor do curso? O curso como produzir bacons e defumados artesanais funciona? 

Peterson Rebechi é instrutor e criador do Acava, a primeira escola de charcutaria do Brasil e 
também o fundador do maior grupo de charcutaria do Brasil.  

Traz consigo uma enorme bagagem de experiências, pois é químico, cozinheiro da família e 
apaixonado pela charcutaria. Foi através da influência italiana na família paterna, que decidiu 
estudar e se aprofundar na ciência por trás da conservação das carnes.  

O curso é separado em 15 módulos salvos dentro da ACAVA, onde nosso querido instrutor 
Peterson mostra tudo, dispondo de muitas dicas e sugestões dos processos para que você faça 
o embutido igual ou até mesmo melhor que ele mesmo.  

A partir desse treinamento, você aprenderá começando do zero, à:  

1º Módulo - Como tirar mais proveito das aulas. 

2º Módulo - Desossar da forma correta um porco inteiro. 

3º Módulo - Curar as carnes usando cura seca e cura úmida. 

4º Módulo - Como fazer as amarrações corretamente. 

Como defumar os produtos: 

5º Módulo – A defumação à frio 

6º Módulo – A defumação à quente 

7º Módulo - O presunto e sua técnica de produção 

8º Módulo – A massa emulsificada e suas texturas 



9º Módulo – O ensacamento  

10º Módulo - A Defumação - parte ll  

Degustações 

11º Módulo - Conhecer os defumados prontos 

12º Módulo - Degustação 

13º Módulo - Considerações finais 

14º Módulo - Todas as receitas do curso 

15º Módulo - Bônus 

Além de todo o conteúdo do curso, você será presenteado com: 

• 1o eBook - Como produzir bacon e defumados artesanais. 
O Guia Completo - Toda a teoria detalhada de forma simples e clara que você precisa 
saber para produzir seus defumados com segurança e qualidade. 
 

• 2o eBook - Baú do charcuteiro 
Todos os equipamentos e aditivos sugeridos para compra pela internet ou em lojas que 
o Peterson já compra. 
 

• Comunidade online - Exclusiva para alunos. 
 

• Todas as receitas de bacons e defumados, tanto feitas com cura seca, quanto os feitos 
com cura úmida. Também receitas com os detalhes das temperaturas de defumação, 
todas as equações para cálculo de aditivos, sal de cura e temperos. 
 

• Bônus GRÁTIS: Vídeo Bônus de produtos que não fazem parte dos defumados mais que 
possam instigar o estudo de novas técnicas pelos alunos. 

Se você está adiando a sua charcutaria, se está protelando o momento de aprender a fazer seu 
próprio bacon e defumado, não tem mais desculpas, a hora chegou!  

Acesse nosso site e veja os comentários de quem já adquiriu o curso. Temos certeza que com 
esse curso, você também decolará na charcutaria.  

Ficou com alguma dúvida? Entre em contato conosco, que será um prazer sanar suas dúvidas! 

 

CURSO EXPRESS LEMBRANÇAS DE LUXO. 

Todos nós concordamos que a chegada de um bebê a família causa muitos impactos, não é 
mesmo? Os pais ficam decididos a amar, proteger e dar o melhor aquela criança. A maioria dos 
pais sente a obrigação de dar aos filhos coisas que não tiveram a oportunidade de ter na infância.  

Com isso, observamos que as comemorações infantis tem ganhado mais destaque, pois é 
evidente que estão apostando mais em decorações, surpresas e atrações para seus queridos 
filhos.  Principalmente com a descoberta do sexo do bebê, decoração do quarto infantil, 
aniversários e datas especiais.  



Em contrapartida, surge a preocupação com o sustento!  

A partir disso, muitas mulheres acabam se identificando com os segredos da decoração infantil 
e exploram essa grande oportunidade de crescimento profissional. Visto que, no período de 
crise em vivemos, o empreendedorismo é uma boa solução. 

Foi o que aconteceu com Louise Andrade! Hoje ela é empresária, produtora de eventos e 
fundadora da Momentos Decorados, uma grande empresa no seguimento de cartonagem e 
lembranças infantis, onde produz personalizados como:  

• Lembranças infantis de luxo para festas. 

• Brindes corporativos para empresas.  

Foi pela dificuldade que passou em ganhar o sustento, que ela decidiu ajudar as pessoas que 
estão passando pela mesma situação. Por isso, a Momentos Decorados elaborou um 
treinamento completo pra quem quer iniciar no seguimento de personalizados, mas também 
para quem quer se especializar na cartonagem e lembranças de luxo. 

O objetivo é ajudar as mulheres a ganharem dinheiro; a usar a decoração infantil como 
oportunidade para isso. 

O Curso Express Lembranças de Luxo funciona? Nossa queria Louise fornece através das aulas: 

• Passo a passo para fabricar vários produtos. 

• Dicas oportunas para vender mais com lucros significativos. 

CURSO 

Atualmente, Louise Andrade ensina pessoas a começarem seus próprios negócios nesse 
segmento, através do “Curso Express Online de cartonagem e Lembranças infantis de Luxo” e 
“Mini Curso de Precificação e Organização Financeira”. 

Você com certeza já pensou em trabalhar com o que gosta, ter sua independência financeira, ou 
até mesmo, construir sua própria empresa. Então talvez, você esteja se perguntando: o Curso 
Express Lembranças de Luxo vale a pena? Como deu tão certo para ela?  

Se você não tem experiência e está em busca de oportunidades para criar seu próprio negócio, 
ou se já trabalha no ramo de personalizados e gostaria de se especializar, com técnicas 
avançadas de cartonagens e lembranças infantis, nós podemos te ajudar!  

Se já tem o seu negócio, mas não consegue vender os seus produtos, iremos lhe mostrar uma 
forma fácil e simples, como qualquer pessoa pode aprender e se especializar e ter grandes 
lucros. 

Curso Express Lembranças de Luxo é bom? 

A grande maioria das pessoas que pretendem abrir um negócio de personalizados, demoram 
meses ou até mesmo anos para montar: o seu próprio portifólio; a sua lista de clientes; para 
criar a identidade visual da empresa e levantar contatos de fornecedores, para só então começar 
a vender os seus produtos de forma constante com uma renda significativa, trabalhando em 
casa ou da sua loja. 

Mostraremos como você pode transformar seu tempo vago ou sua loja, em um negócio 
lucrativo. 



Montamos uma lista com os melhores fornecedores do mercado, adquirimos conhecimento 
como a importância de criar uma marca, de ter uma identidade visual e se especializar em 
vender os produtos pela internet. 

Como você pode construir uma carreira sólida construindo uma com cartonagem e lembranças 
infantis de luxo.  

• Com pouco investimento e grandes lucros. 

• Trabalhando em casa, podendo ter mais tempo para você, sua família e amigos. 
Podendo administrar sua vida e o seu trabalho. 

É um treinamento a distância, pois o curso é totalmente online. Você pode assistir as aulas 
quando e onde quiser e quantas vezes quiser. 

• São 20 horas de aulas devidamente preparadas para seu aprendizado.  

• Para sanar dúvidas será marcado previamente através do grudo do WhatsApp das 
alunas. 

Grande parte das alunas já conseguiram ter muitos resultados como: 

• Sair das suas casas e montar seu próprio ateliê. 

• Contrataram ajudadoras devido ao aumento da demanda de vendas. 

• Conquistaram muito mais seguidores nas redes sociais em pouco tempo. 

Você aprenderá: 

1º Módulo - Conhecendo máquinas, instrumentos e programas essenciais. 

2º Módulo - Papéis: quais são e como usá-los? 

3º Módulo - Kit cinema luxo. 

4º Módulo - Kit colorir na maletinha acrílica. 

5º Módulo - Maxi pote, lembrancinha ou convite gift? 

6º Módulo - Convite gift de cair o queixo. 

7º Módulo - Mini maleta, a lembrancinha campeã. 

8º Módulo - Como vender seus produtos e divulgar sua loja nas redes sociais. 

Além dos módulos, será disponibilizado a você:  

- Aulas ao vivo: Tire suas dúvidas e aprenda conteúdos novos 
- Fornecedores de cartonagem: Obtenha os melhores fornecedores sem ter de procurar 
- Aulas extras: Tenha sempre conteúdos novos 

Comprando você será presenteada com: 

• Mais de 20 horas de Aula! 

• 1 ebook para download Exclusivos! 

• 5 Aulas tira dúvidas ao Vivo e Online! 

• Contatos de todos os fornecedores das lembranças elaborados no curso 

• Desconto especial para adquirir o Minicurso de Precificação e organização financeira 

• Acesso à uma Área Exclusiva de Membros 



• Acesso de 2 anos à sua Área de Membros! 

• Curso Bônus: Como transformar o stress maternal em arte - Cristina Marchiori 

• Curso Bônus: Mini e-book com receitas fit e 1 e-book com exercícios para treinar em 
casa - Verônica Mota 

• Curso Bônus: “3 erros que te impedem de emagrecer” - Elcid Lauter 

• Curso Bônus: Aula de Boa Postura no Trabalho - Renata Celian 

• Curso Bônus: Ebook “Passo a passo para ter um site de sucesso” - Alan Mazzolari e 
Murilo Terrabuio. 

Agora que você já conhece o caminho para ter uma carreira de sucesso no mercado de 
cartonagem e lembranças infantis, estamos esperando por você! 

Não perca mais tempo, faça agora mesmo a sua inscrição. Louise Andrade está disposta a 
ensinar tudo o que aprendeu durante toda sua trajetória. 

Acesse nosso site e veja os comentários de quem já adquiriu o curso Express Lembranças de 
Luxo. Temos certeza que esse curso lhe ajudará seu negócio a se destacar no mercado. 

 

DE 2 A 5 MIL COM GELADINHO GOURMET. 

Para começar, gostaríamos de fazer alguns questionamentos:  

• Atualmente, está procurando trabalho para ter renda própria?  

• Se trabalha, está conseguindo ganhar o suficiente para pagar as contas no final do mês? 

• Você ganha o valor que merece pelo esforço empenhado?  

• Não sabe o que fazer para mudar a situação difícil em que se encontra? 

Não se desespere! Temos a solução! Se você está procurando um meio de ganhar dinheiro, de 
ganhar uma renda extra, saiba que com o geladinho gourmet é possível. 

E ainda podemos dizer mais: se você se identifica com alguma dessas situações e está buscando 
uma oportunidade de crescimento, você está no caminho certo!  

Mostraremos que através dessas vendas, você poderá ganhar um bom dinheiro mensal, dando 
até mesmo para se sustentar. O livro “De 2 a 5 mil com geladinhos gourmet” fornece um curso 
intensivo para que você impulsione seu próprio negócio. 

Esse E-book é para você que: 

• Está desempregada. 

• Procura renda extra. 

• Tem vontade de montar seu próprio negócio em casa. 

• Busca independência financeira. 

O Curso de 2 a 5 mil com geladinho gourmet é bom? Várias leitoras desse livro digital já 

tiveram muitas conquistas vendendo geladinhos gourmets. 

Saiba mais abaixo! 

DANUSA NASCIMENTO 

Danusa Nascimento, é a autora do livro “De 2 a 5 mil com geladinhos gourmet”. Se espelhando 
na família empreendedora, especialmente a mãe, que sempre trabalhou no ramo da culinária, 
viu uma grande oportunidade de negócio.  



Ao criar o E-book, tinha como objetivo ajudar o máximo de mulheres que queiram criar seu 
próprio negócio ou que estejam precisando de renda extra. Ela menciona que com muita 
pesquisa e trabalho árduo, elaborou um material rico em conteúdo para ajudar você a atingir 
seus objetivos.  

E-BOOK 

Nesse livro digital você vai encontrar mais de 95 receitas! Isso mesmo! É o maior e melhor 
copilado de receitas de geladinho gourmet. 

Conta com detalhares oportunos e receitas de geladinhos: 

• Gourmets; 

• Detox; 

• Fit; 

• Populares; 

• Alcoólicos, entre outros. 

BENEFÍCIOS 

O Curso de 2 a 5 mil com geladinho gourmet funciona? Colocando em pratica, você pode 

faturar até 5 mil reais por mês e ser dona do seu próprio negócio, assim como algumas clientes 

que adquiriram o material.  

Quase 15 mil leitoras de sucesso decidiram acreditar em si mesmas e mudar sua situação 

financeira. Uma delas, em menos de 2 meses vendeu quase 3.000 mil geladinhos gourmet em 

sua cidade. 

Não perca mais tempo e aproveite a chance para fugir da crise e faturar muito com esse doce 
incrível que é o geladinho gourmet. Através do livro, você vai perceber que sair dessa situação 
é mais simples do que parece. 

Lucre até em épocas de frio! 

CONTEÚDO 

O curso de 2 a 5 mil com geladinho gourmet vale a pena? Se trata de um E-book com mais de 

50 receitas de geladinho gourmet, que vai te possibilitar fazer e vender. Além disso, te ajudará 

com informações importantes, como: 

• ESPUMA: Como remover a espuma que fica em algumas receitas. 

• LIGA NEUTRA: Para que serve a liga neutra no geladinho gourmet. 

• SAQUINHO: Qual o tamanho do saquinho se deve usar. 

• ADESIVO: Como você mesmo pode fazer o adesivo ou como encomendar um. 

• CUSTO: Custo base de cada geladinho, para que você tenha noção do quanto gastará.  

• LUCRO: Lucro base para você ter uma ideia de quanto vai lucrar.  

• PREÇO SUGERIDO: Preço sugerido em cada geladinho, para que você tenha uma base 
de qual preço ofertar.  

• TEMPO DE PREPARO: Tempo médio de preparo de cada receita para você saber antes 
de começar. 

• CONSERVAÇÃO: Como conservar o seu geladinho.  

• CONSERVAÇÃO PARA TRASPORTE: Dicas para transportar o geladinho e vender. 

• RENDIMENTO: Toda receita conta com um rendimento base. 

VANTAGENS  



• Receitas de geladinho gourmet 

As melhores receitas de geladinho gourmet da internet reunidas em um único lugar, você não 
precisa perder mais tempo procurando. 

• Receitas de alcoólicos 

As receitas alcoólicas são um sucesso em festas, casamentos, comemorações e são uma 
novidade no mercado de geladinho. 

• Receitas de geladinho detox 

Quem não quer comer um geladinho gourmet e ainda emagrecer não é mesmo? Pois é, 
conquiste mais clientes com as receitas detox. 

• Receitas de geladinho fit 

São mais 15 receitas para você vender para aquela sua cliente que não quer engordar. 

• Leia onde e quando quiser 

O nosso livro é digital, ou seja, após a compra você pode baixar e ler onde quiser, no celular, 
computador ou tablet. 

• Dicas sobre a embalagem 

A embalagem do seu produto é uma das partes mais importantes, pois o primeiro contato do 
seu cliente é visual. Aposte em embalagens diferentes para que seus geladinhos sejam bem 
vendidos. 

• Mais de 95 receitas ao todo 

O nosso livro digital conta com mais de 50 receitas de geladinho gourmet, ao todo o livro tem 
mais de 100 páginas com receitas e dicas exclusivas. 

• Imprima o nosso livro em casa 

Se preferir você pode baixar e imprimir na impressora da sua casa e ter o livro em mãos. 

• Planilha para calcular preço 

Planilha feita especialmente para você que tem dificuldade em calcular o preço de venda do seu 
geladinho gourmet. 

Bônus 1 

• 15 Receitas de geladinhos detox. 

• Receitas ótimas para se diferenciar da concorrência e se destacar. 

• Todas receitas com o preço sugerido. 

• Receitas conhecidas por agirem na limpeza do organismo, já foi utilizada por várias 
famosas. 

Bônus 2 

• 15 Receitas de geladinhos Fit. 

• Receitas perfeitas para quem está de dieta e não quer ganhar peso. 

• Todas receitas com o preço sugerido. 

• Melhores receitas para vender em academias. 



Bônus 3 

• 15 Receitas de geladinhos alcoólicos. 

• Receitas ótimas para se diferenciar da concorrência e se destacar. 

• Todas receitas com o preço sugerido. 

• Melhores receitas para vender em praias, bares e restaurantes. 

Bônus 4 

• Planilha para calcular preço de venda. 

• Se você não tem muito jeito com números essa planilha foi criada pensando em você. 

• Planilha no Excel com vídeo aula. 

• Simples de usar, basta preencher com os preços e pronto. 

Bônus 5 

• Grupo no facebook. 

• Agora você tem um grupo onde pode interagir com os outros leitores do E-book. 

• Faça amizade e tire suas dúvidas. 

• Tire duvidas e pegue dicas com outras alunas mais experientes. 

GARANTIA 

Você tem 7 dias para colocar as receitas em pratica e se em 7 dias, você fizer tudo que está nele 
e ainda assim não conseguir vender nada, devolvemos o valor do investimento. 

Acesse nosso site e veja o depoimento das empreendedoras que já compraram, indicam o E-
book e estão lucrando muito com os geladinhos gourmet.  

 

Expert em Risottos. 

Já pensou em impressionar todo mundo cozinhando pratos elaborados? Ou fazer uma refeição 
especial e surpresa para quem ama? Gostaria de arrancar muitos elogios? Pois bem, invista com 
certeza em Risotos!  

Além de ser um prato muito bem aceito na maioria dos paladares, ele é típico da Itália, ou seja, 
dará um ar de refinamento à sua refeição. O que acha?  

Mas espera aí, bateu um desespero porque não faz ideia de como preparar ou simplesmente, 
não acerta no ponto? Calma! Podemos te ajudar com isso.  Através do curso Expert em Risottos 
você causará uma boa impressão na cozinha.   

Já se imaginou fazendo risottos italianos perfeitos de dar água na boca? E se além de fazer 
risottos magníficos você puder fazer uma renda extra vendendo seus pratos? 

Com o curso Expert em Risottos é possível! Seja um profissional da sua própria cozinha! 

Para quem o material do curso foi elaborado?  

• Para os que apreciam cozinhar no dia a dia, seja por necessidade ou hobby; 

• Estudantes e profissionais da área da gastronomia; 

• Apaixonados por risotos. 

O conteúdo das aulas servirá para seu aprendizado, aperfeiçoamento ou até mesmo para incitar 
o desejo de usar suas habilidades para empreender.   



CURIOSIDADES 

Você sabia que existem tipos de arroz próprios para risotos? Por exemplo, os mais comuns no 
Brasil são: 

• O arbório; 

• O carnaroli; 

• O vialone nano. 

A diferença entre eles é a absorção, o tempo de preparo e o tamanho dos grãos. 

Com isso, muitas combinações podem ser feitas para satisfazer diferentes paladares e 
orçamentos. Poderá preparar: 

• Risotos com carnes suínas; 

• Risotos de aves; 

• Risotos com peixes e frutos do mar; 

• Risotos com carnes bovinas; 

• Risotos vegetarianos; 

A variedade de combinações é realmente grande! E claro, é um mais gostoso que o outro. 

Dica especial: Esse prato combina perfeitamente com vinho! 

Já estou com água na boca, só de pensar. E você? 

Instrutora do Expert em Risottos 

Manu Oltramari é a Chef Internacional e Embaixadora do Vinho no Brasil, também é jurada 
gastronômica da revista Veja, Comer e Beber, do Rio grande do Sul. Criadora do curso Expert em 
Risottos e especialista em aromas e sabores. 

O curso Expert em Risottos é bom? 

Através do curso, você irá descobrir todos os segredos para preparar um risotto perfeito, um 
segredo guardado a sete chaves pelos maiores chefs italianos. Segredos que ela desvendou ao 
viajar por toda a Itália, estudando, trabalhando e provando risottos cheios de sabor que nem 
imaginava que poderiam ser tão intensos. 

Ela viajou por mais de 30 países para estudar os sabores e aromas, trazendo para o Brasil o curso 
Expert em Risottos focado no passo a passo do preparo desse prato ícone da Itália. E agora, está 
disposta a dividir com você as diversas técnicas aprendidas.  

O CURSO 

O curso Expert em Risottos funciona? Ele é um treinamento completo de risotos criado pela 
chef, que vai ajudar você a começar do zero e fazer pratos incríveis com o que você já tem na 
sua casa. 

Você aprenderá sobre: 

• Experiência italiana. 

• Como escolher o arroz correto para fazer ótimos risottos. 

• Como escolher vegetais e temperos para o seu caldo. 

• Variações de caldo. 

• Ponto certo do risotto. 

• 8 tipos de risottos com passo a passo. 

• Como fazer renda extra. 



• Risoto de camarão fácil 

• Receita de risoto tradicional 

• Como fazer risoto de arroz 

• E muito mais! 

Tudo elaborado com muito carinho para que você possa aprender online e ao vivo.  

Começando do ZERO 

• Introdução ao mundo dos risottos. 

• Como ter uma experiência italiana sem viajar para a Itália. 

• Como escolher o arroz certo para seu risotto. 

• Como fazer um caldo perfeito para base do seu risotto. 

Você EXPERT 

• Como finalizar seu risotto como um Chef de verdade. 

• Dicas para fazer de qualquer risotto um prato magnífico. 

• Receitas passo a passo de como fazer risottos inesquecíveis. 

• Como deixar um prato de risotto com cara de restaurante estrelado. 

• Como montar o prato perfeito com aromas, sabores e texturas certas para um prato 
extraordinário. 

Sua Renda EXTRA 

• Técnica de congelamento e resfriamento de risottos. 

• Embalagens para venda. 

• Etiquetas para venda. 

• Como obter um lucro extra com seu risotto. 

• Certificado Expert Em Risottos. 

O curso Expert em Risottos vale a pena? Todas as aulas do curso estão organizadas em um portal 
online, você recebe seus dados de acesso ao portal, em seu e-mail, e imediatamente após sua 
inscrição, você já pode começar as aulas. Poderá acessar de onde e quando quiser pelo seu 
smartphone, tablet ou computador. 

Além disso, você poderá contar com: 

• Compra e acesso seguro. 

• 2 anos de acesso ao curso. 

• Área de suporte ao aluno. 

• Curso 100% digital. 

• Aulas práticas, vídeos em HD e material para baixar. 

Ao adquirir o curso, você ganhará 5 bônus. 

• 1º Bônus - Arancini 

Sobrou risotto? Não tem problema, pois você poderá fazer um antepasto (entradinha) italiano 
clássico com o que sobrou na geladeira. E acredite, você vai querer que sobre! 

Aprenda a fazer os clássicos arancinis (bolinhos de risotto fritos) e surpreenda a todos! 

• 2º Bônus - Harmonização 



Para você ter uma experiência italiana ainda mais intensa, aprenda aqui como harmonizar cada 
um dos seus risottos com vinhos e impressione até os paladares mais exigentes! 

• 3º Bônus - Guia dos sabores 

Um guia passo a passo para você entender como funcionam os aromas, sabores e texturas de 
um risotto em sua boca! Você vai sair um expert em montar um prato perfeito depois de 
aprender tudo sobre os sentidos nesse livro online! 

• 4º Bônus - Guia Do Risotto Fantástico 

São mais 7 Receitas inteiramente grátis pra você em um ebook incrível para você ver e rever 
quantas vezes quiser! 

• 5º Bônus - Certificado Expert em Risottos! 

Após a conclusão do Curso você terá o seu certificado de Expert em Risottos. 

GARANTIA 

Caso você tenha seguido o passo a passo das aulas e ainda assim, não conseguiu preparar um 
risoto de qualidade, poderá cancelar e devolvemos todo o valor pago. Isso até 7 dias após o 
pagamento! 

Então chegou a hora, de você aprender a preparar deliciosos risotos. Faça parte do Expert em 
Risottos! Acesse nosso site e veja os comentários de quem já adquiriu o curso. 

Restou alguma dúvida? Entre em contato conosco e não perca mais tempo. Surpreenda a todos 
com sua culinária italiana! 

 

O SEGREDO DOS MORANGOS. 

Já parou para pensar que o universo gira em torno de segredos? Temos várias dúvidas sobre 
muitas coisas na vida e se você está lendo esse artigo, é porque com certeza tem curiosidade 
não só em saber qual é o segredo dos morangos, mas também de como plantar moranguinhos, 
não é mesmo?  

A partir de agora, iremos lhe ajudar a conhecer mais esse fruto que arranca suspiros e desejos 
de muita gente. Confira abaixo! 

A ORIGEM 

O morango é um fruto que pode ser plantado em vários lugares do mundo, mas é originário da 
Europa e típico de países de clima frio. Antes de ser cultivado, o morango crescia apenas de 
forma selvagem em bosques. Já na era Romana, o fruto foi reconhecido e muito valorizado por 
suas propriedades terapêuticas.  

O seu plantio passou a ser popular no séc. XVlll e mais de 600 espécies foram desenvolvidas para 
serem saboreadas das mais diversas formas da culinária. Assim como outros frutos, o morango 
pertence à família da Rosaceae.  

Mas o que é família “Rosaceae”? É um conjunto de plantas com flores que incluem mais de 4.828 
espécies. Elas vão de ramos e arbustos, até árvores frutíferas.   



Já o nosso saboroso morango cresce em ramos rasteiros, entretanto, pode ser cultivado em: 
canos pvc, vasos, cestas, canteiros ou até mesmo em garrafas pet. De sabor levemente ácido, a 
fruta é usada no preparo de muitos pratos deliciosos, como: 

• Tortas; 

• Bolos; 

• Docinhos; 

• Sorvetes; 

• Mousses; 

• Salada de frutas; 

• Geleias, entre outros. 

Sem contar as bebidas feitas com morangos, como as vitaminas, que são maravilhosas! 

As espécies do morango são muitas, sendo que a Fragaria é uma das mais comuns. “Fragaria” 
nada mais é do que o nome dado a família do morango. Sabia que essa família é bem grande? 
Existem mais de 20 espécies de morango, sendo eles (nomes técnicos): 

• Fragaria daltoniana. 

• Fragaria vesca (Morango silvestre) 

• Fragaria x ananassa (Morango comum que compramos) 

• E muitos outros. 

Atualmente, é cultivado com sucesso em grande parte do planeta. Só que por ser um fruto 
rasteiro e sensível, a ANVISA salienta que é um doas alimentos mais contaminado por 
agrotóxicos. 

Uma alternativa para fugir desses agrotóxicos é por cultivá-los em casa, além de ter morangos 
mais saborosos, você saberá o que está consumindo. Inclusive esse é um dos assuntos 
abordados no curso, onde você descobrirá como plantar de forma natural. 

No morango encontramos:  

• Cálcio; 

• Ferro; 

• Magnésio; 

• Selênio; 

• Potássio. 

Além dos citados acima, os benefícios do morango não param por aí. Pois, embora seja uma 
fruta pequena, a quantidade de benefícios que ela nos traz é imensa, por exemplo, acompanhe 
alguns dos benefícios do morango a seguir: 

BENEFÍCIOS DO MORANGO 

• Rica em vitamina C, ele fortalece as defesas do organismo. 

• Ajuda na cicatrização e evita o envelhecimento precoce. 

• Tem baixa caloria. 

• Pode auxiliar na prevenção do câncer. 

• Deixa o coração no ritmo. 

• Auxilia na absorção de ferro dos vegetais. 



• Rico em antioxidante. 

• Contém fibras de ajudam a combater a prisão de ventre. 

CURIOSIDADES 

Já se questionou o porquê de o morango ser vermelho? Essa cor se deve a uma substância 
chamada licopeno que dá a cor avermelhada a muitas frutas, como por exemplo: o tomate e a 
melancia. Além disso, o morango: 

• É uma das frutas mais aceitas pelas crianças. 

• Combina com chocolate. 

• Cada morango possui por volta de 200 sementes. 

• É relacionado ao romantismo e a sedução. 

Talvez nesse momento você esteja se perguntando, mas será que esse curso é mesmo para 
mim? Com esse curso, você aprenderá tudo o que precisa saber para cultivar lindos morangos 
na sua própria casa. 

Se você leu até esse ponto, com certeza esse curso é para você e se mesmo assim estiver em 
dúvida olha a lista de características que se destinam esse curso O segredo dos morangos.   

Para quem o curso é destinado?  

Para pessoas que: 

• Já tentaram plantar morangos e as mudas não deram frutos;  

• Não sabem como lidar com as pragas dos morangos;  

• Gostariam de aprender a plantar morangos em vasos;    

• Gostariam de aprender a germinar sementes; 

• Apreciam cultivar alimentos como hobby. 

Plantar morangos em casa fará com que você tenha alimentos saudáveis à disposição e 
distrações sadias durante o processo de plantio. 

Você com certeza vai tirar muito proveito desse curso, ele foi destinado a você, apaixonados por 
morangos! 

Se ainda estiver com as seguintes dúvidas: o curso O segredo dos morangos é bom? Ou: O curso 
o segredo dos morangos vale a pena? Então olhe o conteúdo maravilhoso e abrangente que 
esse curso terá. 

CONTEÚDO DO CURSO 

• Como plantar morangos em vasos. 

• Como fazer o morangueiro dar frutos. 

• Qual tipo de morango plantar. 

• Como germinar sementes. 

• Guia de pragas e doenças. 

• Como propagar mudas. 

Se você é um dos que apreciam a arte do plantio de morangos, o conteúdo acima com certeza 
chamou sua atenção, agora vamos lhe mostrar mais três bônus que ganhará de brinde ao 
concluir a compra. 

Bônus exclusivos 



• Como plantar morangos em vasos. 

• Guia de pragas e doenças. 

• Qual morango plantar em cada estação. 

E muito mais!   

Mas será que o curso Segredo dos morangos funciona? A satisfação dos clientes mostra que sim! 

MATERIAL INSTRUTIVO 

Os conteúdos dos cursos são feitos em arquivos PDF, ou seja, livros digitais e enviado por e-mail. 
O material pode ser acessado no celular, computador ou tablet, ou se preferir, poderá também 
os imprimir.  

Esse curso foi elaborado de forma simples e prática. Fornecendo passo a passo da cultivação. 
Dessa maneira, facilitará seu entendimento e aplicação. 

PAGAMENTO 

Para que você adquira todo esse material, estamos com a promoção de R$65,00 por apenas: 
R$47,00. Se preferir parcelar, poderá fazer em até 11x de R$5,06. Isso mesmo! Para comprar 
hoje mesmo. 

As compras feitas por boleto são enviadas em até 3 dias úteis após a confirmação do pagamento, 
já as realizadas pelo cartão, são enviadas em alguns minutos, por isso, é importante se certificar 
de colocar o e-mail correto quando for realizar a compra. 

O que está esperando para adquirir o curso? Entre em nosso site e confira depoimentos de 
pessoas que estão conseguindo cultivar lindos morangos na própria residência.  

 

LUCRANDO COM MILHAS. 

Quer ter mais dinheiro no seu bolso sem precisar trabalhar mais e com baixíssimo investimento? 
Você vai conhecer através do curso Lucrando com Milhas, um método único e lucrativo que já 
foi testado e aprovado por milhares de pessoas de todo o Brasil. São pessoas que estão lucrando 
muito! 

O melhor, é que você não precisa desembolsar dinheiro para começar a lucrar, você pode utilizar 
o cartão de crédito para realizar os investimentos. Estamos falando de uma oportunidade única 
e quase escondida, que existe no mundo das milhas aéreas.  

E se você não sabe o que são milhas aéreas, nunca viajou de avião e não acumula milhas no seu 
cartão de crédito, este curso também é para você. 

Descobrirá como ter uma renda extra todos os meses comprando e vendendo milhas aéreas! 
Isso sem precisar se dedicar mais que 30 minutos por semana. Parece impossível, não é? Mas 
sim, acredite, isso é realidade! 

Confira abaixo! 

INSTRUTORES DO CURSO 

• Erik Galdino, paulistano, business Coach, apaixonado por viagens e negócios online. 

Tem como foco ajudar pessoas a terem mais equilíbrio financeiro e emocional.  



• Sérgio de Pietro, empreendedor digital a mais de 20 anos. 

CURSO 

Quanto tempo, você leva para ganhar R$ 1.000 atualmente? Quantos dias você precisa 
trabalhar, dispor tempo e energias? Sua vida não ficaria mais tranquila se tivesse mais dinheiro 
no bolso? 

Talvez nesse momento esteja pensando em todas as coisas que deseja fazer, mas não tem 
dinheiro. Talvez você esteja começando a sentir frustação do seu sonho parecer tão longe de 
ser alcançado. Se tivesse muito mais dinheiro na conta, o que faria? 

• Viajaria para fora do país?  

• Trocaria de carro?  

• Reformaria sua casa?  

• Quitaria suas dívidas?  

• Investiria na sua aposentadoria? 

• Daria melhores planos de saúde à família e procuraria as melhores escolas para seus 
filhos? 

Tranquilidade financeira, é algo que todos nós desejamos, não é mesmo? 

A partir desse momento e através desse treinamento, ficar sem dinheiro se tornou uma opção. 
Veja seus planos se concretizarem! As possibilidades são infinitas! 

MINA DE MILHAS 

O mundo do mercado das milhas aéreas é um mercado bilionário e você poderá ter uma parcela 
desse dinheiro na sua conta bancária todos os meses. Você desfrutará de: 

• Flexibilidade 

• Mobilidade 

O curso Lucrando com Milhas é bom? Podemos com toda certeza, dizer que sim! 

Esses negócios permitem lucrar de qualquer lugar do mundo apenas usando o celular e a 
conexão com a internet. Não precisará deixar suas atividades de lado para ter mais dinheiro no 
seu bolso. 

Lucros de 20% sem precisar ter o dinheiro na mão. Não é algo fantástico? Um negócio para lucrar 
bastante, todos os meses! 

É justamente o que você vai aprender: como acumular milhas; como vender milhas; descobrirá 
também quanto é uma milha. Saberá mais sobre o programa de milhas; mil milhas; passagens 
com milhas; milhas passagem e venda de milhas. 

TREINAMENTO LUCRANDO COM MILHAS 

Nossa equipe aprendeu que se pode comprar lotes pequenos de 10.000 ou 20.000 milhas e até 
lotes milionários com mais de 1.000.000 de milhas.  

Ainda é possível multiplicar mais as compras dessas milhas, mesmo que o limite pessoal de 
compra já tenha se esgotado. A demanda é realmente, muito grande!  

E é justamente isso que é ensinado no treinamento: comprar milhas áreas por baixo custo e 
depois vende-las a um preço maior. 



O curso Lucrando com Milhas funciona? O curso Lucrando com Milhas vale a pena? Você deve 
ofertar suas milhas nas plataformas certas! Só precisa saber onde e por quanto vender suas 
milhas.  

Essas são informações que você só encontra quando está próximo de pessoas que já fazem isso. 
Não conhecemos ninguém que tenha seguido à risca nossos métodos e tenha tido prejuízo! 

Faça parte desse mundo, que cresce cada vez mais! 

O curso é 100% online e você poderá fazer da sua casa ou de qualquer lugar, usando um celular, 
tablet ou computador. 

O curso dispõe de: 

• 6 módulos. 

• 2 bônus especiais. 

Você terá o acompanhamento e apoio de um grupo de centenas de milheiros profissionais e 
também dos criadores do método durante o primeiro ano. Tudo isso para que você possa tirar 
todas as suas dúvidas! 

Saiba que o investimento no treinamento poderá ser recuperado logo no primeiro mês, isso se 
seguir corretamente os passos ensinados.  

MÓDULO 1 - Neste módulo introdutório você entenderá o funcionamento do treinamento e 
também as questões legais sobre a compra e venda de milhas. 

MÓDULO 2 - Você irá aprender a tirar o melhor proveito dos clubes de milhas e também como 
aumentar sua capacidade de obtenção de milhas com as múltiplas contas. 

MÓDULO 3 - Escolher os melhores cartões para utilizar, vantagens ou não dos serviços de 
aceleração de pontos, como obter o melhor ao transferir as milhas e também gerando milhas 
gratuitas ao pagar contas. 

MÓDULO 4 - O jogo começa a ficar grande porque neste módulo você aprenderá como potenciar 
seu resultado por 6, podendo negociar até 5.000.000 de milhas de uma só vez. 

MÓDULO 5 - Nesta etapa você vai entender como mensurar e organizar seus ganhos mensais 
através da compra e vendas de milhas e principalmente aprender quanto cobrar pelas suas 
milhas. 

MÓDULO 6 - Saber onde estão e como aproveitar as melhores oportunidades de negócio é 
fundamental para o seu sucesso e neste módulo você aprende o caminho para isso. 

• BÔNUS 1 - Durante um ano você receberá alertas em seu celular com as melhores 
oportunidades de negócios que nós encontrarmos. São oportunidades que nós também 
investimentos. 

• BÔNUS 2 - Você receberá 3 Mapa das Milhas, um documento simples e completo com 
o passo-a-passo de modo didático para você operar este negócio que você precisará de 
poucos minutos por semana para gerenciar. 

Através do curso, iremos te ensinar: 

• COMO OBTER MILHAS 
Aprenderá onde é possível obter grandes quantidades de milhas para comprar. 



• MULTIPLICAR SUAS MILHAS 
Estratégias para você multiplicas suas milhas e as fontes de compra de milhas. 

• ONDE E POR QUANTO VENDER AS MILHAS 
Como colocar o preço correto nas suas milhas e entendendo a flutuação do mercado. 

• REALIZANDO O LUCRO 
Você realizar seu lucro no final da operação. 

Gostou? Acesse nosso site e confira depoimentos de muitas pessoas, que através do nosso 

treinamento, estão lucrando cada vez mais com Milhas. 

 

OS SEGREDOS DA DECORAÇÃO INFANTIL – DO NEGÓCIO AOS DETALHES COM VANESSA 
GUIMARÃES. 

Queremos mostrar a você, que trabalha no mercado infantil, como fazer um trabalho de 
excelência e ainda aumentar significativamente, o faturamento do seu negócio. 

Vanessa Guimarães, designer, artista e empreendedora, descobriu a chave para o sucesso no 
mundo infantil e está disposta a ajudar você a conseguir, pois sabe das dificuldades que o 
caminho a percorrer dispõe.  

As mulheres, desde cedo se tornam guerreiras, para conseguir dar conta de tudo ao seu redor, 
como casa, família, trabalho, estudos e ainda ter tempo para si.  Com tantas coisas a fazer e 
pensar, não é fácil alcançar uma carreira profissional bem-sucedida.  

Por isso, nós da equipe Vanessa Guimarães, queremos mostrar o caminho para chegar lá, 
através do curso Os Segredos da Decoração Infantil. Responderemos os seguintes 
questionamentos: 

• Porque investir nesse curso?  

• Quais são as vantagens proporcionadas?  

• Quem irá te instruir durante as aulas?  

• Como foram as experiências profissionais de Vanessa Guimarães? 

• O curso Os Segredos da Decoração Infantil vale a pena? 

Confira com a gente! 

LEMBRANCINHAS DE MATERNIDADE  

Vanessa Guimarães era uma menina esperançosa, cheia de sonhos e com vinte e um anos, sem 
dinheiro algum e motivada por amor, começou a confeccionar lembrancinhas de maternidade. 
Contudo, seu trabalho não era valorizado!  

Tinha medo de não chegar a lugar nenhum com seu sonho, porque era muito difícil vender os 
seus produtos. Lutava todos os dias para descobrir o que poderia fazer para ter sucesso 
profissional, então tomou coragem para montar seu primeiro ateliê na garagem de casa.  

CONQUISTAS 

Foi uma fase desafiadora, onde ela utilizou certas estratégias que utiliza até hoje para alavancar 
o negócio.  

A partir daí, passou por quatro ampliações na loja e conseguiu abrir uma filial no shopping 
Iguatemi, em São Paulo. Também foi convidada para desenhar e assinar importantes projetos 
de espaços infantis. 



DESAFIOS 

Passou por muitas dificuldades durante sua trajetória, onde se sentia muito solitária nas suas 
tomadas de decisões, o que a deixava muito insegura.  

Também ficava muito preocupada quando lançava um produto ou uma coleção, porque na 
realidade, não tinha muita experiência para identificar quais eram as tendências do momento e 
nem como fazer composições corretas das cores, dos tecidos, das texturas. 

Quando começou a projetar ambientes infantis, sua maior dificuldade foi quando se deparava 
com exigências que iam além da estética. Tinha que fazer que o ambiente ou o produto fosse 
funcional e seguro.  

Como o acesso à informação era mais restrito naquela época, foi um grande desafio inovar, 
divulgar os produtos, achar uma identidade própria e entender as mudanças do mercado. 

Mesmo passando por tudo isso, ela sempre acreditou no seu potencial, porque sua vontade de 
crescer junto a sua persistência e interesse em aprender a mantinham sempre motivada pra 
encontrar ferramentas que foram essenciais pro sucesso do seu negócio.  

E foi através da sua vivência, testes na prática e diversos cursos que entendeu que: inovação; 
equilíbrio das cores; estilo e muita atenção aos detalhes, são imprescindíveis para desenvolver 
um produto ou coleção de sucesso! 

Descobriu que para projetar ambientes infantis é preciso estar em harmonia e equilíbrio com 
quatro quesitos principais, que são: 

• Estética. 

• Circulação. 

• Segurança. 

• Funcionalidade.  

Com mais de vinte e cinco anos de experiência, se tornou especialista em quartos e produtos 
para bebes e crianças. Sua marca tornou-se referência em todo o Brasil! 

Ela e sua equipe já desenvolveram aproximadamente: 

• Mais de 10 mil quartos de bebes; 

• Mais de 14 mil produtos durante todo esse tempo; 

E dentre esses, teve a honra de cuidar de quartos bebês de pessoas famosas. Não é demais? 

Por conseguinte, decidiu ajudar outras mulheres sonhadoras, assim como ela, a alavancar as 
vendas através da Decoração Infantil. Ela fornece dicas valiosas para o sucesso do seu negócio. 

O CURSO 

Para quem é destinado o curso? O curso Os Segredos da Decoração Infantil é bom? O curso Os 

Segredos da Decoração Infantil funciona? 

O material foi elaborado e devidamente editado para: 

• Apaixonados em decoração infantil; 

• Lojistas ou donas de ateliê; 

• Artesãs;  

• Arquitetas ou designers de interiores. 

Ao adquirir o curso, você contará com: 



• 7 módulos. 

• 56 horas de curso. 

• Mais de 16 horas de vídeos.  

• Curso online – Poderá assistir quando e aonde quiser. 

• Acesso imediato. 

• Bônus grátis. 

Através do curso, você aprenderá: 

• MÓDULO 1 - EMPREENDER 

1.1 Como foi meu início e o que aprendi. 

1.2 Mindset. 

1.3 Tomada de decisão. 

1.4 Parcerias/projetos e cases. 

1.5 Erros comuns dos empreendedores. 

• MÓDULO 2 - MERCADO INFANTIL 

2.1 Mudanças no mercado. 

2.2 Quem é meu cliente e quem são meus concorrentes. 

• MÓDULO 3 - UNIVERSO CRIATIVO 

3.1 Introdução a cores e círculo cromático. 

3.1.1 Cores nos ambientes. 

3.1.2 Como trabalhar com as cores. 

3.2 Tecidos, padronagens e matéria prima. 

3.3 Criação de coleção e projetos. 

3.3.1 Moulage. 

3.3.2 Coleção e projeto Bernardo (parte 1). 

3.3.2.1 Coleção e projeto Bernardo (parte 2). 

3.3.3 Coleção e projeto paris. 

3.3.4 Coleção e projeto Liz. 

3.3.5 Projeto exclusivo. 

3.4 Tipos de produto. 

3.5 Desenvolvimento de produtos. 

3.5.1 Desenvolvimento de produtos (parte 2).  

• MÓDULO 4 - PROJETO NA PRÁTICA 



4.1 Esclarecendo os estilos. 

4.2 Passo a passo projeto na prática (quarto Liz). 

4.3 Quarto bebê menina Chevron. 

4.3.1 Quarto bebe menina patchlove. 

4.3.2 Quarto bebe menina pink London. 

4.4 Quarto de gêmeos (bichos urbanos). 

4.4.1 Quarto de gêmeos menino e menina (estrelas). 

4.5 Quarto menino Kids (Rush). 

4.5.1 Quarto menino Kids (Navy). 

• MÓDULO 5 - TENDÊNCIAS 

5.1 Fontes de inspiração. 

5.1.2 Fontes de inspiração (parte 2). 

5.1.3 Fontes de inspiração (parte 3). 

5.2 Tendências para os próximos anos na decoração. 

5.2.2 Tendências (parte 2). 

5.2.3 Tendências (parte 3). 

5.2.4 Tendências (parte 4). 

• MÓDULO 6 - NEGÓCIO PERFEITO 

6.1 Loja física – Ambientações e diferenciais. 

6.1.2 Loja física (parte 2). 

6.2 Cliente – A parte principal do seu negócio. 

6.3 Como ter uma equipe de alta performance. 

6.4 Confecção. 

6.4.1 Confecção (parte 2). 

6.5 Compras, estoque e custos. 

6.6 Gestão administrativa e financeira. 

• MÓDULO 7 - ESTRATÉGIAS DE DIVULGAÇÃO 

7.1 Divulgação. 

7.2 Redes sociais e loja online. 

Além disso, você poderá participar da: 



• COMUNIDADE SECRETA - Para trocas de experiências, dúvidas e networking. 

Pensando no seu sucesso e satisfação, você ganhará como presente: 

• BÔNUS 1 - Ebook + vídeo aula de cores. 

• BÔNUS 2 - Ficha técnica de uma coleção inteira. 

• BÔNUS 3 - Como fazer um laço perfeito. 

• BÔNUS 4 - Transição quarto de bebê em Kids. 

Dúvida sobre o curso? Entre em contato conosco! Será um prazer sanar suas dúvidas. 

 


