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Chegou a Páscoa! 
É tempo de amor, fraternidade e união...

Para celebrarmos, convidamos você a saborear os produtos da Casa do Cacau, um 
projeto de inclusão social do Instituto Alimentando o Bem que, através de uma imersão 
no universo do chocolate, vem capacitando e formando novos profissionais chocolatiers 

para a confecção artesanal de chocolates exclusivos. 

Ao consumir nossos produtos, você apoia a geração de renda em nossa cadeia produtiva 
de base comunitária, bem como o Instituto Alimentando o Bem, que implantou!o 

projeto social.

Faça parte da iniciativa e nos ajude a dar continuidade 
a essa ação.

Colabore com o bem, Alimentando o Bem.





Ovo Brigadeiro ao Leite
Ovo de chocolate ao leite com recheio de 
mini brigadeiros

R$140,00 
450 gramas

R$ 180,00 
680 gramas

Ovo Brigadeiro 
ao Leite

Ovo de chocolate ao 
leite com recheio de mini 
brigadeiros

R$140,00 
450 gramas

R$ 180,00 
680 gramas

Ovo Brigadeiro 
Meio Amargo

Ovo de chocolate meio 
amargo com recheio 
de mini brigadeiros

R$140,00 
450 gramas

R$ 180,00 
680 gramas



Ovo Avelã

Ovo de chocolate 
ao leite ou meio 
amargo com 
casca recheada de 
ganache de avelã

R$ 170,00 
450 gramas

R$ 220,00 
680 gramas

Ovo Cocada

Ovo de chocolate 
branco com 
recheio de coco 
caramelizado

R$ 140,00 
450 gramas

R$ 170,00 
680 gramas



Ovo 
Caramelo

Ovo de chocolate 
de caramelo com 
massa folhada 
crocante e flor 
de sal

R$ 160,00 
350 gramas

R$ 200,00 
500 gramas

Ovo 
Pistache

Ovo de chocolate 
ao leite ou meio 
amargo com 
casca recheada de 
ganache de pistache

R$ 170,00 
450 gramas

R$ 220,00 
680 gramas



Ovo Fit Nuts

Ovo de chocolate 
amargo 70% com 
nuts de pistache, 
macadamia e 
amêndoas

R$ 150,00 
350 gramas

R$ 190,00 
500 gramas

Ovo Fit Tâmara

Ovo de chocolate 
amargo 80% com 
massa de Tâmaras 
com amêndoas

R$ 150,00 
350 gramas

R$ 190,00 
500 gramas



Ovo Pão de Mel

Ovo de chocolate ao leite ou meio amargo 
com casca recheada de pão de mel

R$ 140,00 
450 gramas

R$ 180,00 
680 gramas



Mimo do Coelho 

Ovo de cerâmica com  12 mini ovos 
recheado de gianduia

R$ 150,00 
240 gramas



Pirulitos 
Alegria da Páscoa

Pirulito drageado 
de chocolate ao leite  

R$ 15,00
unidade



Ovo Mimoso
Ovos recheado com Nutella.

R$ 45,00 
unidade (60 gramas)



Ovo Amor

Ovo com detalhes em coração e mini ovinhos dentro

R$ 50,00 
com 2 mini ovinhos 

110 gramas

R$ 150,00 
com 8 mini ovinhos 

500 gramas



Coelho Feliz

Ovo coelho 
com 7 mini cenouras 

dentro

R$ 80,00 
190 gramas



Ninho da Páscoa 

Cesta  em cerâmica com  5 ovos recheados 
com marshmallow, avelã crocante

 e ovomaltine

R$ 150,00 
300 gramas



Trouxinha Gulosa

Trouxinhas de tecido com ovos 
recheados de brigadeiro

R$ 120,00 
240 gramas (8 mini ovos)



Waffer
Waffers de nutella

R$ 80,00
220 gramas

 



Pão de Mel
Pote de deliciosos pães de mel envoltos com 

chocolate decorado com o tema Páscoa

R$ 120,00 
10 unidades



Biscoito de Pistache

Biscoito amanteigado de pistache 

R$ 80,00 
200 gramas



Cesta Doce Mel

Cesta com ovo de páscoa sabor 
pão de mel, mel puro e bandeja de 

cimento colorido com velas de 
cera de abelha 

 

R$ 380,00



Ovo Petisco

Cerâmica esmaltada no azul cascata, 
recheada de ovo de colher no sabor 

brigadeiro tradiconal  

R$ 180,00



Ovo de Páscoa 680g com o sabor da sua preferência, 
pote de pão de mel, biscoitos de pistache, waffer, 

vela no vidro (essência de baunilha)
 

Coelho Zizo 
R$ 120,00 Cesta Doce Vida 

R$ 560,00



Ovo arco-íris

Ovo de chocolate ao leite com recheio 
nas versões:

Arco-íris dia sabor ninho e M&M’s
Arco-íris noite sabor nutella e M&M’s

R$ 160,00 
450 gramas

R$ 60,00 
120 gramas



R$ 60,00 
120 gramas

R$ 150,00 
450 gramas

Ovo Mini Brigadeiro
Chocolate ao leite com casca recheada 

com brigadeiro

R$ 60,00 
120 gramas

R$ 160,00 
450 gramas

Ovo Ninho
Chocolate ao leite com casca recheada de 

leite ninho com nutella
 



Ovo Dragee

Ovo de chocolate ao leite coberto 
com miçangas coloridas

R$ 160,00 
350 gramas

R$ 60,00 
100 gramas



Cesta Caça-ovos
Cesta com pistas e pegadas 

e 10 ovinhos (30 gramas) 

R$ 180,00

Cesta com pistas e pegadas, 
10 ovinhos (30 gramas) e um 

Ovo de Páscoa 680g com o sabor 
da sua preferência  

R$ 350,00



Chocolate Dragee
Divertidas moedinhas de chocolate ao leite 

cobertas com miçangas coloridas

R$ 80,00 
220 gramas



Bolsa Porta-ovinhos

Bolsa do tipo necessaire com formato de coelho 
em tecido 100% algodão 

R$ 190,00 
300 gramas (10 mini ovos)



Mochila 
O que trazes para mim?

Mochila coelho com tecido 100% algodão 
e  orelha personalizada

R$ 95,00
mochila (sem ovo)

R$ 150,00
mochila com ovo 

120 gramas

R$ 250,00
mochila com ovo 

450 gramas



Coelito

Coelho estilo tilda em artesanato de 
tecido 100% algodão, com detalhes em 
bordado, enchimento anti-alergênico e 
acabamentos com travas de segurança.

R$ 180,00 
Boneco 
(68cm de altura)

R$ 240,00 
boneco +
ovo 120 gramas

R$ 340,00 
boneco + 
ovo 450 gramas



Coelita

Coelho estilo tilda em artesanato de 
tecido 100% algodão, com detalhes em 
bordado, enchimento anti-alergênico e 

acabamentos com travas de segurança.

R$ 180,00 
Boneca 

(68cm de altura)

R$ 240,00 
boneca + 

ovo 120 gramas

R$340,00 
boneca + 

ovo 450 gramas



Coelhos de tecido 
100% algodão, 

R$ 120,00
 

Coelho
Zizo

Coelha
Ziza



Cenourito e 
Cenourita

R$ 95,00 
Tamanho P
(altura 32 cm)

R$ 155,00 
Tamanho P com 
ovo 120 gramas

R$ 120,00 
Tamanho G
(altura 41 cm)

R$ 180,00 
Tamanho G com 
ovo 120 gramas

Coelhos estilizados 
em artesanato de 
tecido 100% algodão, 
com detalhes em 
bordado, enchimento 
anti-alergênico e 
acabamentos com 
travas de segurança.





Chocolatiers do projeto social A Casa do Cacau



Contato e encomendas
     11 97064 3398
     27 99992 2880

Nós transformamos amor em chocolates. 
Você transforma nossas vidas.

Obrigado por 
alimentar o bem!


