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                                          Ovos de Páscoa de colher  

 

Comprando 5 ou mais ovos de Páscoa 

(250g e 350g), ganhe 5% de desconto! 

Catálogo de Páscoa 2019 

Chegou a época mais doce do ano! E preparamos muitas delícias para vocês! 

Temos 10 sabores diferentes de ovos de colher para deixá-los com muitas dúvidas na hora de escolher! Além disso, devido 
ao sucesso do último ano, nossa linha de mini ovinhos trufados está de volta! 

Importante: não deixem de acessar nosso FAQ ao final do catálogo, pois esclarecemos muitas dúvidas para vocês! 

Agora, apenas deliciem-se com nossas opções e tenham uma feliz Páscoa! 

250g

(unidade)

350g

(unidade)

Ao leite 

tradicional

Ovo de chocolate ao leite recheado e 

coberto com brigadeiro ao leite belga
56,00R$          72,00R$          

Amargo
Ovo de chocolate amargo 63% recheado 

e coberto com brigadeiro belga amargo
56,00R$          72,00R$          

Cookies

Ovo de chocolate ao leite recheado com 

brigadeiro branco e brigadeiro ao leite 

belga, coberto por pedaços de cookies 

de chocolate e baunilha e fios de 

nutella

56,00R$          72,00R$          

Leite ninho com 

nutella

Ovo de chocolate ao leite recheado com 

nutella e brigadeiro branco, coberto por 

brigadeiros de leite ninho e fios de 

nutella

56,00R$          72,00R$          

Ovos de colher



 

 
 

Ovos de Páscoa de colher  

   

250g

(unidade)

350g

(unidade)

Palha italiana 

tradicional

Ovo de chocolate ao leite recheado com 

brigadeiro ao leite belga e pedaços de 

biscoito, coberto por mini palhas 

italianas tradicionais

56,00R$          72,00R$          

Palha italiana de 

churros

Ovo de chocolate ao leite recheado com 

brigadeiro de doce de leite e pedaços 

de biscoito, coberto por mini palhas 

italianas de churros

56,00R$          72,00R$          

Doce de leite 

com coco

Ovo de chocolate ao leite recheado com 

brigadeiro de doce de leite e brigadeiro 

de beijinho, coberto por coco ralado e 

doce de leite

56,00R$          72,00R$          

Paçoca

Ovo de chocolate ao leite recheado com 

brigadeiro ao leite e brigadeiro de 

paçoca, finalizado com brigadeiro ao 

leite e farofinha de paçoca

56,00R$          72,00R$          

Caramelo 

salgado

Ovo de chocolate amargo 63% recheado 

com brigadeiro belga amargo e 

caramelo com flor de sal, coberto por 

brownie e fios de caramelo salgado

56,00R$          72,00R$          

Oreo com 

brownie

Ovo com casca de chocolate branco e 

oreo, recheado com nutella, brigadeiro 

branco e oreo, coberto por pedaços de 

brownie e fios de nutella

56,00R$          72,00R$          

Ovos de colher



 

 
 

Ovinhos trufados 50g 

 

                           

Pistache

Ovinho de chocolate ao leite recheado 

com brigadeiro de pistache cremoso e 

coberto por pistache triturado

Brigadeiro ao 

leite

Ovinho de chocolate ao leite recheado 

com brigadeiro ao leite cremoso e 

coberto por splits  de chocolate ao leite 

belga

Nutella

Ovinho de chocolate ao leite recheado 

com nutella e coberto por avelãs 

trituradas

Creme de 

ovomaltine

Ovinho de chocolate ao leite recheado 

com creme de ovomaltine e coberto por 

crispearls  de chocolate ao leite belga

Morango

Ovinho de chocolate ao leite recheado 

com brigadeiro cremoso de morango e 

coberto por raspinhas de chocolate 

sabor morango

Trufadinhos (sabores)

Valor 

(unidade)

Caixa com 

2 ovinhos de 50g 

(2 sabores à sua escolha)

27,00R$        

Caixa trufadinhos



 

 
 

Perguntas Frequentes (FAQ) 

 

 

1) Os ovos vêm com embalagem para presente? 

R: Sim! Todos os nossos ovos vão em lindas embalagens para presentear, como na imagem a seguir. 

 

 

 

 

 

 

2) Qual o peso e tamanho dos ovos de Páscoa? 

R: Este ano, temos 2 tamanhos de ovos de colher: 250g e 350g. Na linha “trufadinhos” trabalhamos 

apenas com o tamanho de 50g. Esses são os pesos padrão considerados para cada tamanho de forma, 

mas com o recheio os pesos podem muitas vezes extrapolar este valor. Para facilitar a visualização do 

tamanho dos ovos, seguem as medidas das cascas (altura): 50g – 6,5cm, 250g – 14cm, 350g – 15cm. 

 

 

 

 

 

 

Posso 

ajudar? 



 

 
 

3) Qual a melhor forma de conservação e a validade dos ovos de Páscoa? 

R: Todos os ovos são produzidos com chocolate nobre e, por isso, muito mais sensíveis ao calor. 

Recomendamos que eles sejam mantidos fora da exposição ao sol/calor e, preferencialmente, 

mantidos em ambientes frescos e/ou climatizados.  

A validade pode mudar de acordo com o sabor e, por serem ovos abertos, artesanais (sem 

conservantes) e que estão em constante contato com o ar, as validades não são longas. Por isso, 

pedimos atenção em relação à data de agendamento do pedido! Recomendamos o consumo em no 

máximo 5 dias. Não recomendamos o uso de geladeira, pois a umidade pode alterar a textura, 

aparência e sabor do chocolate, porém, é uma solução que pode ser utilizada caso o consumo seja 

feito em prazo maior do que o recomendado, para melhor conservação. 

 

4) Posso realizar alterações nos sabores dos ovos de Páscoa? 

R: Não são possíveis mudanças nos sabores dos ovos. Cada ingrediente foi cuidadosamente 

selecionado por nós e tem um porquê para estarem em cada ovo. Podem acreditar na gente!!! =) 

 

5) Até quando posso realizar meu pedido para a Páscoa? 

R: Nossa produção é totalmente artesanal e, por isso, temos um limite de produção. Aceitaremos 

pedidos para a Páscoa até o dia 04/04, sábado, ou até a lotação da nossa agenda. Após este prazo, 

atenderemos somente na loja, com a possibilidade de alguns produtos para pronta entrega. 

 Então não deixe para cima da hora, pois nossos produtos são limitados! Quanto maior a 

antecedência no seu pedido, mais chances de garanti-lo!  

Caso tenha interesse em agendar seu pedido para retirada antes da semana de Páscoa, 

recomendamos pelo menos 3 dias de antecedência para agendamento. 



 

 
 

Estaremos em férias coletivas entre os dias 13/04 a 23/04, então as retiradas poderão ser realizadas 

na loja somente até sábado, véspera de Páscoa (11/04). 

 

6) Como faço para agendar minha encomenda? 

R: Para encomendar, é só entrar em contato com a gente através do WhatsApp (21) 99281-9206.  

 

7) Vocês trabalham com entregas? 

R: Sim! Trabalhamos com entregas para pedidos mínimos de cento de brigadeiro ou R$ 200,00 em 

valor de pedido, mais o frete que varia de acordo com o local de destino. Consulte-nos através do 

WhatsApp (21) 99281-9206 para informações sobre valores de frete.  

 

8) Qual a forma de pagamento? 

R: Para confirmação dos pedidos, pedimos o sinal de 50% do valor, que pode ser realizado por 

depósito/transferência (Banco Santander) ou diretamente na nossa loja em dinheiro ou cartão. A 

diferença deve ser paga até dois dias úteis antes da data da entrega caso seja feito por 

depósito/transferência, ou em dinheiro no ato da entrega. Retiradas realizadas na loja, o pagamento 

da diferença também pode ser em cartão (débito ou crédito).  

 

IMPORTANTE! Os pedidos somente serão confirmados mediante pagamento do sinal, mesmo que 

já tenham sido enviados. O agendamento é realizado priorizando a ordem de confirmação das 

encomendas. Somente o envio do pedido não garante o agendamento!  

 

 



 

 
 

9) Qual o endereço para retirada do meu pedido? 

R: Ficamos na Rua Professor Hermes Lima, 30, loja A – Recreio dos Bandeirantes. Ponto de 

referência: altura da via 9, primeira rua à direita após a padaria Rei do Recreio. No waze, só buscar 

pelo nome da loja “ Sweet November”, que ele envia certinho ao local. 

 

10) Qual o horário para retirada da minha encomenda? 

R: Retiradas de pedidos podem ser realizadas no horário de funcionamento da fábrica, de segunda 

a sexta de 9h às 18h e sábados de 9h às 16h. A nossa lojinha funciona de segunda a sexta de 11h às 

17h e sábados de 11h às 16h.  

No momento do agendamento do seu pedido, solicitamos o horário desejado para retirada. Todos os 

produtos são produzidos sempre o mais próximo possível do horário combinado para que possamos 

garantir que estarão bem fresquinhos! Por isso, alterações de horário somente serão aceitas mediante 

antecedência de 3 dias da data agendada. 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook: /sweetnovemberdoces  Instagram: @sweetnovemberdoces                                             

Email: contatosweetnovember@gmail.com WhatsApp: (21)99281-9206 

mailto:contatosweetnovember@gmail.com

