
Sugestões de Produtos
O Sindal apresenta algumas sugestões de produtos para sua empresa produzir e apresentar aos 
seus clientes como opção de presente no dia dos pais.  

Bolo PAIxão Verdadeira

O Bolo  PAIxão  Verdadeira é um verdadeiro sucesso e pode ser personalizado 
quanto ao formato, tamanho, sabor e recheio.

O profissional deverá usar a pasta americana para o acabamento, é preciso  uma 
consistência mais sólida, pois o bolo  será  decorado na casa do cliente.

Para a decoração do bolo o estabelecimento  deverá fornecer  um kit contendo 
pincel e tinta comestível apropriada para uso na confeitaria. 

Você também  pode fazer o acabamento do bolo  em chantilly ou glacê tradicional, 
apenas altere o kit para diversos confeitos coloridos, devidamente embalados.
O presente perfeito para deixar o domingo dos pais mais doce e recheado de 
memórias!
Acesse www.sindaltr.org.br e veja as dicas de como produzir!

A cesta será composta com pães frescos (francês, integral, queijo, doce, cerveja, etc..) 
e cervejas, perfeito para comemorar no domingo. 

 E para inovar, você pode produzir o Pão de Ceveja,  fabricado com cerveja artesanal, 
você encontra essa receita no  nosso site – www.sindal.org.br.
 

Cesta Pão e cerveja: uma liga perfeita!



Cesta Vinho e frios

Cesta Café da Manhã – Meu Pai, minha PAIxão.

A cesta pode ser composta com frios diversos, antepastos, torradas, pães frescos 
e vinhos, de acordo com o gosto do cliente e a sua disponibilidade de produtos.
 
O toque especial nesta opção será a variedade de  frios. Recomendamos os de  
fabricação da empresa CMC Indústria, estabelecida na cidade de Paraíba do Sul, 
e associada ao Sindal, a empresa tem produção de presunto parma, presunto com 
trufas, salames diversos, mortadela com pistache e muitas outras delícias para 
incrementar a sua cesta e surpreender seus clientes. 

Para  mais informações  sobre os produtos VILLANI  você pode falar com a Sra. 
Mariana  pelos números (24) 99227-0086 ou  (24) 2263-5082
 
 Você pode oferecer aos seus clientes o serviço de entrega para encurtar distancias 
e levar afeto aos pais nesses dias difíceis que estamos vivendo.

Para  acordar os pais com uma surpresa saborosa nesse dia especial você pode 
sugerir uma cesta de café da manhã.

A cesta poderá ser composta com pães frescos (de queijo, francês, integral, doce), 
torradas, brioches, biscoitos artesanais, iogurte, sucos, chocolate, frutas, geleia e 
seleção de frios, de acordo com o gosto do cliente. 

E para deixar esse café da manhã ainda mais delicioso e saudável  indicamos  os 
sucos da GREEN PEOPLE. São sucos vivos, 100% naturais, sem conservantes, sem 
açúcar e  que mantêm os nutrientes e enzimas ativas por meio do seu processo 
produtivo. Em cada garrafinha de 320ml é utilizado em média 1,5 kg de frutas, 
vegetais e hortaliças. A Green People  fica em Bemposta, Distrito de Três Rios, e é  
associada ao Sindal. Para conhecer melhor o produto entre em contato pelo canal: 
www.greenpeople.com.br, (21) 97685-9454.

E para comer não pode faltar aquele pão de queijo quentinho e fofinho produzido 
com matéria prima de excelente qualidade da XODÓ DE MINAS.

A Xodó de Minas é associada ao Sindal, e você pode conhecer sua linha de produ-
tos falando com o Sr. Beto pelo telefone (24) 99984-1032.


