
Páscoa 2021 

Faça seu pedido pelo site:
www.rendadeacucar.com.br

A época mais deliciosa do ano chegou!
Aproveite!!



Ovos de Colher  

Acompanha colherinha
de inox!  

Escolha caixa do tamanho da sua
vontade!

 
UNO (1 casca) | DUO (2 cascas) 



Ovos de Colher

Casca de Brownie bem
molhadinho recheada
com creme de Leite

Ninho e Nutella,
finalizada com Kinder

Bueno, Kinder Barrinha
e Brigadeiros enrolados 

Ovo Brownie
Ninho com Nutella

& Kinder 

R$78 

Ovo Banoffee 

R$78
Nosso PRIMEIRO Ovo de
Páscoa totalmente sem

Chocolate!
Casca de massinha de
biscoito recheada com

Doce de Leite e fatias de
Banana, coberta com

chantilly e decorada com
um toque de canela. 

350g

330g

Acompanham caixa de presente, colherinha de inox e sacola. 



Ovos de Colher

Nosso clássico! Uma
casca de chocolate

branco recheada com
bolo veludo vermelho,

geleia artesanal e nosso
mousse secreto de

Cream Cheese. 

Ovo Red Velvet 

R$78 

OvoNapolitano 

R$78 
Novidade! Uma casca

de chocolate preto,
recheada com

Brigadeiro Belga,
Creme Moça e

Brigadeiro Rosa. 

330g 

380g

. Acompanham caixa de presente, colherinha de inox e sacola.



Ovos de Colher

 Uma casca de chocolate
preto recheada com Mousse
de Chocolate Meio Amargo,

Mousse de Chocolate Ao
Leite e Mousse de Chocolate

Branco.

Ovo 3 Mousses
(Zero Açúcar) 

R$115 
280g

Vocês pediram, e nós fizemos!
Uma opção sem açúca! 

Acompanha caixa para presente, colherinha de inox e sacola 



Ovos de Colher

 Escolha 2 de nossas opções
de Ovos de Colher e monte

seu DUO!

Duo de Colher

R$136 
aprox. 660g

Acompanha caixa para presente, colherinha de inox e sacola 

A partir de

Duo com 1 opção Zero:R$175 

 Duo com opção de sabor ZERO AÇÙCAR tem um valor
diferenciado!



Ovos Recheados 

Acompanha mini
EcoBag personalizada!  

Ovo de casca recheada (composto por
2 cascas) embalado em papel de seda
e celofane, e acomodado em uma mini

EcoBag personalizada.



Ovos Recheados 

Olha que sonho!!
Nossa duas Barras mais
vendidas viraram Ovo de

Páscoa! Metade Oreo com
Nutella e metade Nutella

Crocante! Tá de
enlouquecer!  

Ovo Duo de
Barras 

R$98 

Ovo Pistache 

R$98 
O mais pedido! Duas
cascas de chocolate

branco recheadas com
um creme delicioso de
pistache e pedacinhos

de pistache. 

420g

420g

Acompanha mini EcoBag personalizada  



Ovos Recheados 

Que combinação
divina! Duas cascas de

chocolate preto,
recheadas com uma
trufa indescritível de
Maracujá feita com a
fruta de verdade!.  

Ovo Baunilha com
Frutas Vermelhas 

R$98 

Ovo Maracujá 

R$98 

Diferentão e delicioso!
Duas cascas de chocolate

preto recheadas com
nosso incrível creme de

baunilha e geléia
artesanal de frutas

vermelhas. 

Acompanha mini EcoBag personalizada 

420g

420g



Ovos Recheados 

Duas cascas de chocolate
preto zero açúcar recheadas

com uma trufa de laranja
macia e perfumada. 

Ovo Trufa de
Laranja

(Zero Açúcar) 

R$140 
390g

Vocês pediram, e nós fizemos!
Uma opção sem açúca! 

Acompanha caixa para presente, colherinha de inox e sacola 



Mini Ovinhos  

Perfeitos para quem
não quer exagerar! 

Nossos mini ovinhos são feitos com 
 mini casquinhas do tamanho 50g

(6,5cm de altura por 4cm de largura). 



Mini Ovinhos 

Sabores: Brigadeiro | Ninho
com Nutella | Nozes

Brigadeiro Rosa  

Mini Ovinho 

R$15 

Lata de Mini
Ovinhos  

R$78 
Linda tubo lata de
Páscoa com 4 mini

ovinhos recheados (um
de cada sabor).

 
Acompanha sacola

presenteável.

90g

360g

Duas mini casquinhas de
50g juntinhas embaladas

em celofane. 



Mini Ovinhos 

Caixa com 3 mini casquinhas 
Sabores fixos: Kinder | Belga

& Moça | Brownie

Trio de Mini
Ovonhos 

R$42 

Cestinha Caça aos
Ovos 

R$52 
Cestinha de vime com
4 mini ovinhos + um kit
caça aos ovos para a
criançada se divertir!

155g

180g

Nossos três brigadeiros
mais queridos em uma

versão de Páscoa! 

Sabores fixos: Chocolate
Preto com M&Ms | Chocolate

preto com balinhas fin,
chocolate preto com

marshmallows | Chocolate
branco com  dragê   

Acompanha sacola
pesenteavel. 



Presentes & Mimos  

Do presentão à
lembrancinha! 

Nem só de ovos se faz uma Páscoa,
não é mesmo!

Escolha o presente que mais combina
com você! 



Presentes & Mimos 

Olha essa fofura de
caneca! Todinha pintada à

mão, da pra acreditar?
 

Além de linda, vem
recheada com nosso

delicioso bolo de cenoura.
Perfeito para comer de

colher! 

Caneca do Coelho 

R$62 

Cookie Coelhinho 

R$25 
Saquinho de tecido com

orelhinhas de coelho
recheado com um dos

nossos Cookies.  

270g

120g



Presentes & Mimos 

Barra de Chocolate em
formato de Ovo,

recheada com waffe.

Ovo Barra de
Waffer 

R$38 

Pacotinho de Amor 
Pacotinho

personalizado de
Páscoa com um doce à

sua escolha!

230g

Sabores: Chocolate preto
com Nutella | Chocolate

Branco com Ovomaltine   

Mini Cookie R$11

Presentinho R$13
Brownie R$14

Pedido mínimo:
10 unidades por sabor! 



Presentes & Mimos 

Latinha com 6 coelhinhos de
chocolate sortidos.  

Toca do Coelho 

R$48 
130g

Acompanha sacola para presente. 

Sabores: Leite Moça | Nutella
| Ovomaltine | Doce de Leite



Sobremesas  

Pra deixar seu domingo de Páscoa
ainda mais gostoso!! 



Sobremesas 

O mais lindo bolo de
cenoura que você já viu! 

ChocoCake de
Cenoura 
780g R$72
1,6kg R$148

Torta Cookie 

R$158 
Torta com massa de

Cookie Triplo Chocolate
recheada com

ganache de chocolate.

1,5kg



Sobremesas 

Bolo com a nossa incrível
massa de chocolate

coberta com brigadeiro
cremoso e brigadeiros

enrolado.

Bolo na Taça 

R$189 

Nosso Bolo de Pote
super cremoso servido
em uma linda taça de

vidro.
A taça faz parte do
produto e fica com

você! 

1,1kg

Bolo Coelhinha de
Brigadeiro 

R$98 

Acompanha caixa
cartonada para

presente. 

900g



Sobremesas 

Nossa torta favorita!
Massinha de biscoito

recheada com Doce de Leite,
Banana, Chantilly de verdade

é um toque de canela. 

Banoffee 

R$148 
1,8g

Acompanha caixa para presente. 


