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Anna Corina oferece aulas gratuitas de 

confeitaria no HFN- Hotel e Food Nordeste  

Rogerio Almeida 09:57 Coluna Rogério Almeida  

 

 

         Chef Anna Corina (Foto: Divulgação) 

A chef Anna Corina (FOTO) irá coordenar o workshop "Confeitar", durante os três dias 

(6 a 8 de novembro de 2019), do HFN – Hotel & Food Nordeste no Centro de 

Convenções de Pernambuco. 

 

O projeto irá oferecer aulas gratuitas sobre tendências da confeitaria atual com 

grandes profissionais da confeitaria do Nordeste. 

https://www.blogger.com/profile/04113714502335842804
https://www.blogger.com/profile/04113714502335842804
http://www.revistafacil.net/search/label/Coluna%20%20Rog%C3%A9rio%20Almeida
https://1.bp.blogspot.com/-SpCItTxQN_8/Xbbj3d_mRmI/AAAAAAAAoUw/OqmkfEmWDg0bkfB-1ux9FIicwCn_w_NDgCLcBGAsYHQ/s1600/ANA+CORINA.jpeg


 
 

 
 

 

“Serão 3 workshops com uma hora de duração, durante os três dias da feira. 

Abordaremos as áreas de confeitaria artística e clássica e, por isso, iremos ensinar 

desde o bolo de rolo até o naked cake de bolo de rolo, o bolo de noiva com glacê e até 

mesmo flores de açúcar e suspiros. Vai ser realmente uma imersão naquilo que é 

confeitaria”, afirma Anna Corina. 

 

Além do projeto, a HFN conta com ampla programação voltada ao setor gastronômico 

e na edição deste ano apresenta o “Café com especialista”, o “Padaria do amanhã”, o 

“Pizza Maker & Down” e muito mais. Para conferir todas as atrações do evento e 

realizar inscrições, os profissionais devem acessar o site www.hfne.com.br. 

 

A HFN está em sua segunda edição e é realizada pela Insight Feiras & Negócios com a 

Abrasel em Pernambuco e a ABIH-PE com patrocínio ouro da CNC, patrocínio bronze 

da Prefeitura do Recife e apoio do PagSeguro. A feira contempla os principais 

fornecedores de equipamentos, serviços, tecnologia e produtos de 

hospedagem, food service, padarias e similares. 

 

 

(Fonte: Solar da Comunicação - Joyce Santos, Rachel Motta e Sildelane Marques) 

http://www.revistafacil.net/2019/10/anna-corina-oferece-aulas-gratuitas-de.html 

http://www.hfne.com.br/
http://www.revistafacil.net/2019/10/anna-corina-oferece-aulas-gratuitas-de.html
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WORKSHOP “CONFEITAR” 

28 de outubro de 2019  

 



 
 

 
 

A HFN – Hotel & Food Nordeste acontece entre os dias 6 e 8 de novembro no Centro 

de Convenções de Pernambuco e como componente de sua ampla programação conta 

com a participação do workshop “Confeitar”. O projeto oferece aulas gratuitas sobre 

tendências da confeitaria atual com grandes profissionais da confeitaria do Nordeste. 

“Serão 3 workshops com uma hora de duração, durante os três dias da feira. 

Abordaremos as áreas de confeitaria artística e clássica e, por isso, iremos ensinar desde 

o bolo de rolo até o naked cake de bolo de rolo, o bolo de noiva com glacê e até mesmo 

flores de açúcar e suspiros. Vai ser realmente uma imersão naquilo que é confeitaria”, 

afirma a chef Anna Corina, coordenadora do projeto. 

Para ela, o “Confeitar” é uma ótima oportunidade para profissionais da área 

gastronômica. “Vai ser excelente para todos que querem trabalhar na área ou pretendem 

se especializar. Eles vão estar de frente com vários profissionais que já estão 

consolidados no mercado e vão poder escutar dicas para começar um negócio ou 

aprimorar os seus. Tenho ótimas expectativas porque é o primeiro evento de confeitaria 

desse nível aqui no Recife.” 

Além do projeto, a HFN conta com ampla programação voltada ao setor gastronômico e 

na edição deste ano apresenta o “Café com especialista”, o “Padaria do amanhã”, o 

“Pizza Maker & Down” e muito mais. Para conferir todas as atrações do evento e 

realizar inscrições, os profissionais devem acessar o site www.hfne.com.br. 

A HFN está em sua segunda edição e é realizada pela Insight Feiras & Negócios com a 

Abrasel em Pernambuco e a ABIH-PE com patrocínio ouro da CNC, patrocínio bronze 

da Prefeitura do Recife e apoio do PagSeguro. A feira contempla os principais 

fornecedores de equipamentos, serviços, tecnologia e produtos de hospedagem, food 

service, padarias e similares. 

Fonte: Solar da Comunicação – Joyce Santos, Rachel Motta e Sildelane Marques 

http://www.rcvips.com.br/rc-vips/workshop-confeitar/ 
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HFN – Workshop de confeitaria com chefes 

renomados da região Nordeste 
outubro 28, 2019  

 

 

https://www.penews.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Confeitar.jpeg
https://www.penews.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Confeitar.jpeg


 
 

 
 

A HFN – Hotel & Food Nordeste acontece entre os dias 6 e 8 de 

novembro no Centro de Convenções de Pernambuco e como 

componente de sua ampla programação conta com a participação do 

workshop “Confeitar”. O projeto oferece aulas gratuitas sobre 

tendências da confeitaria atual com grandes profissionais da 

confeitaria do Nordeste. 

  

“Serão 3 workshops com uma hora de duração, durante os três dias 

da feira. Abordaremos as áreas de confeitaria artística e clássica e, 

por isso, iremos ensinar desde o bolo de rolo até o naked cake de 

bolo de rolo, o bolo de noiva com glacê e até mesmo flores de açúcar 

e suspiros. Vai ser realmente uma imersão naquilo que é confeitaria”, 

afirma a chef Anna Corina, coordenadora do projeto. 

  

Para ela, o “Confeitar” é uma ótima oportunidade para profissionais 

da área gastronômica. “Vai ser excelente para todos que querem 

trabalhar na área ou pretendem se especializar. Eles vão estar de 

frente com vários profissionais que já estão consolidados no mercado 

e vão poder escutar dicas para começar um negócio ou aprimorar os 

seus. Tenho ótimas expectativas porque é o primeiro evento de 

confeitaria desse nível aqui no Recife.” 

  



 
 

 
 

Além do projeto, a HFN conta com ampla programação voltada ao 

setor gastronômico e na edição deste ano apresenta o “Café com 

especialista”, o “Padaria do amanhã”, o “Pizza Maker & Down” e 

muito mais. Para conferir todas as atrações do evento e realizar 

inscrições, os profissionais devem acessar o site www.hfne.com.br. 

  

A HFN está em sua segunda edição e é realizada pela Insight Feiras & 

Negócios com a Abrasel em Pernambuco e a ABIH-PE com patrocínio 

ouro da CNC, patrocínio bronze da Prefeitura do Recife e apoio do 

PagSeguro. A feira contempla os principais fornecedores de 

equipamentos, serviços, tecnologia e produtos de hospedagem, food 

service, padarias e similares. 

 

 

Fonte: Solar da Comunicação – Joyce Santos, Rachel Motta e 

Sildelane Marques  

 

https://www.penews.com.br/hfn-workshop-de-confeitaria-com-chefes-renomados-da-regiao-

nordeste/ 

 

 

 

 

http://www.hfne.com.br/
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HFN – Workshop de confeitaria com chefes 

renomados da região nordeste 

 

  

A HFN – Hotel & Food Nordeste acontece entre os dias 6 e 8 de novembro no Centro 

de Convenções de Pernambuco e como componente de sua ampla programação conta 



 
 

 
 

com a participação do workshop “Confeitar”. O projeto oferece aulas gratuitas sobre 

tendências da confeitaria atual com grandes profissionais da confeitaria do Nordeste. 

“Serão 3 workshops com uma hora de duração, durante os três dias da feira. 

Abordaremos as áreas de confeitaria artística e clássica e, por isso, iremos ensinar desde 

o bolo de rolo até o naked cake de bolo de rolo, o bolo de noiva com glacê e até mesmo 

flores de açúcar e suspiros. Vai ser realmente uma imersão naquilo que é confeitaria”, 

afirma a chef Anna Corina, coordenadora do projeto. 

Para ela, o “Confeitar” é uma ótima oportunidade para profissionais da área 

gastronômica. “Vai ser excelente para todos que querem trabalhar na área ou pretendem 

se especializar. Eles vão estar de frente com vários profissionais que já estão 

consolidados no mercado e vão poder escutar dicas para começar um negócio ou 

aprimorar os seus. Tenho ótimas expectativas porque é o primeiro evento de confeitaria 

desse nível aqui no Recife.” 

Além do projeto, a HFN conta com ampla programação voltada ao setor gastronômico e 

na edição deste ano apresenta o “Café com especialista”, o “Padaria do amanhã”, o 

“Pizza Maker & Down” e muito mais. Para conferir todas as atrações do evento e 

realizar inscrições, os profissionais devem acessar o site www.hfne.com.br. 

A HFN está em sua segunda edição e é realizada pela Insight Feiras & Negócios com a 

Abrasel em Pernambuco e a ABIH-PE com patrocínio ouro da CNC, patrocínio bronze 

da Prefeitura do Recife e apoio do PagSeguro. A feira contempla os principais 

fornecedores de equipamentos, serviços, tecnologia e produtos de hospedagem, food 

service, padarias e similares. 



 
 

 
 

Fonte: Solar da Comunicação – Joyce Santos, Rachel Motta e Sildelane Marques 

Divulgação: Rachel Motta 

https://www.guiagphr.com.br/noticias/hfn-workshop-de-confeitaria-com-chefes-renomados-

da-regiao-nordeste/ 
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HFN REALIZA WORKSHOP DE CONFEITARIA COM CHEFES 

RENOMADOS DA REGIÃO NORDESTE 

 

Serão 3 workshops com uma hora de duração, durante os três dias da 

feira. (créditos: divulgação) 



 
 

 
 

HFN realiza Workshop de confeitaria com chefes 

renomados da região Nordeste 

on: 28, outubro de 2019In: Destaque do DT, Ronda dos saboresNo Comments 

A HFN – Hotel & Food Nordeste acontece entre os dias 6 e 8 de novembro no Centro 
de Convenções de Pernambuco e como componente de sua ampla programação conta 
com a participação do workshop “Confeitar”. O projeto oferece aulas gratuitas sobre 
tendências da confeitaria atual com grandes profissionais da confeitaria do Nordeste. 

EDIÇÃO DO DIÁRIO 

“Serão 3 workshops com uma hora de duração, durante os três dias da feira. 
Abordaremos as áreas de confeitaria artística e clássica e, por isso, iremos ensinar 
desde o bolo de rolo até o naked cake de bolo de rolo, o bolo de noiva com glacê e até 
mesmo flores de açúcar e suspiros. Vai ser realmente uma imersão naquilo que é 
confeitaria”, afirma a chef Anna Corina, coordenadora do projeto. 

Para ela, o “Confeitar” é uma ótima oportunidade para profissionais da área 
gastronômica. “Vai ser excelente para todos que querem trabalhar na área ou 
pretendem se especializar. Eles vão estar de frente com vários profissionais que já 
estão consolidados no mercado e vão poder escutar dicas para começar um negócio 
ou aprimorar os seus. Tenho ótimas expectativas porque é o primeiro evento de 
confeitaria desse nível aqui no Recife.” 

Além do projeto, a HFN conta com ampla programação voltada ao setor gastronômico 
e na edição deste ano apresenta o “Café com especialista”, o “Padaria do amanhã”, o 
“Pizza Maker & Down” e muito mais. Para conferir todas as atrações do evento e 
realizar inscrições, os profissionais devem acessar o site www.hfne.com.br. 

A HFN está em sua segunda edição e é realizada pela Insight Feiras & Negócios com a 
Abrasel em Pernambuco e a ABIH-PE com patrocínio ouro da CNC, patrocínio bronze 
da Prefeitura do Recife e apoio do PagSeguro. A feira contempla os principais 
fornecedores de equipamentos, serviços, tecnologia e produtos de hospedagem, food 
service, padarias e similares. 

https://diariodoturismo.com.br/hfn-realiza-workshop-de-confeitaria-com-chefes-renomados-

da-regiao-nordeste/ 

 

https://diariodoturismo.com.br/categoria/destaque-dt/
https://diariodoturismo.com.br/categoria/ronda-dos-sabores/
https://diariodoturismo.com.br/categoria/ronda-dos-sabores/
https://diariodoturismo.com.br/resorts-brasil-realiza-workshop-em-montevideu-e-agrega-valor-para-visitantes/
http://www.hfne.com.br/
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https://www.revistahoteis.com.br/segunda-edicao-do-hotel-food-nordeste-tera-como-tema-

a-confeitaria/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.revistahoteis.com.br/segunda-edicao-do-hotel-food-nordeste-tera-como-tema-a-confeitaria/
https://www.revistahoteis.com.br/segunda-edicao-do-hotel-food-nordeste-tera-como-tema-a-confeitaria/


 
 

 
 

VEÍCULO:  Site Robson Sampaio-PE 

EDITORIA:  Notícias  
DATA:  28.10.2019 
ASSUNTO: HFN – Hotel & Food Nordeste 

HFN – Workshop de confeitaria com chefes 

renomados da região Nordeste 

28 de outubro de 2019 Robson Sampaio Destaque  

A HFN – Hotel & Food Nordeste acontece entre os dias 6 e 8 de novembro no Centro de 

Convenções de Pernambuco e como componente de sua ampla programação conta com a 

participação do workshop “Confeitar”. O projeto oferece aulas gratuitas sobre tendências da 

confeitaria atual com grandes profissionais da confeitaria do Nordeste. 

  

“Serão 3 workshops com uma hora de duração, durante os três dias da feira. Abordaremos 

as áreas de confeitaria artística e clássica e, por isso, iremos ensinar desde o bolo de rolo até 

o naked cake de bolo de rolo, o bolo de noiva com glacê e até mesmo flores de açúcar e 

suspiros. Vai ser realmente uma imersão naquilo que é confeitaria”, afirma a chef Anna 

Corina, coordenadora do projeto. 

  

Para ela, o “Confeitar” é uma ótima oportunidade para profissionais da área gastronômica. 

“Vai ser excelente para todos que querem trabalhar na área ou pretendem se especializar. 

Eles vão estar de frente com vários profissionais que já estão consolidados no mercado e 

vão poder escutar dicas para começar um negócio ou aprimorar os seus. Tenho ótimas 

expectativas porque é o primeiro evento de confeitaria desse nível aqui no Recife.” 

  

Além do projeto, a HFN conta com ampla programação voltada ao setor gastronômico e na 

edição deste ano apresenta o “Café com especialista”, o “Padaria do amanhã”, o “Pizza 

Maker & Down” e muito mais. Para conferir todas as atrações do evento e realizar 

inscrições, os profissionais devem acessar o site www.hfne.com.br. 

  

A HFN está em sua segunda edição e é realizada pela Insight Feiras & Negócios com a 

Abrasel em Pernambuco e a ABIH-PE com patrocínio ouro da CNC, patrocínio bronze da 

Prefeitura do Recife e apoio do PagSeguro. A feira contempla os principais fornecedores de 

equipamentos, serviços, tecnologia e produtos de hospedagem, food service, padarias e 

similares. 

http://www.robsonsampaio.com.br/hfn-workshop-de-confeitaria-com-chefes-renomados-da-regiao-nordeste/
http://www.robsonsampaio.com.br/author/robson-sampaio/
http://www.robsonsampaio.com.br/category/destaque/
http://www.hfne.com.br/


 
 

 
 

  

Fonte: Solar da Comunicação – Joyce Santos, Rachel Motta e Sildelane Marques 

 

http://www.robsonsampaio.com.br/hfn-workshop-de-confeitaria-com-chefes-renomados-da-

regiao-nordeste/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEÍCULO:  Site Revista Varejo Brasil-SP 

EDITORIA:  Notícias  
DATA:  28.10.2019 



 
 

 
 

ASSUNTO: HFN – Hotel & Food Nordeste 

Destaque na página principal 

 

HOTEL & FOOD NORDESTE 2019: WORKSHOP DE 

CONFEITARIA COM CHEFES RENOMADOS DA 

REGIÃO NORDESTE 

By Varejo Brasil 

28 de outubro de 2019 

 

A HFN – Hotel & Food Nordeste acontece entre os dias 6 e 8 de novembro no Centro 

de Convenções de Pernambuco e como componente de sua ampla programação conta 

com a participação do workshop “Confeitar”. O projeto oferece aulas gratuitas sobre 

tendências da confeitaria atual com grandes profissionais da confeitaria do Nordeste. 

“Serão 3 workshops com uma hora de duração, durante os três dias da feira. 

Abordaremos as áreas de confeitaria artística e clássica e, por isso, iremos ensinar desde 

o bolo de rolo até o naked cake de bolo de rolo, o bolo de noiva com glacê e até mesmo 

http://www.revistavarejobrasil.com.br/author/interata/


 
 

 
 

flores de açúcar e suspiros. Vai ser realmente uma imersão naquilo que é confeitaria”, 

afirma a chef Anna Corina, coordenadora do projeto. 

Para ela, o “Confeitar” é uma ótima oportunidade para profissionais da área 

gastronômica. “Vai ser excelente para todos que querem trabalhar na área ou pretendem 

se especializar. Eles vão estar de frente com vários profissionais que já estão 

consolidados no mercado e vão poder escutar dicas para começar um negócio ou 

aprimorar os seus. Tenho ótimas expectativas porque é o primeiro evento de confeitaria 

desse nível aqui no Recife.” 

Além do projeto, a HFN conta com ampla programação voltada ao setor gastronômico e 

na edição deste ano apresenta o “Café com especialista”, o “Padaria do amanhã”, o 

“Pizza Maker & Down” e muito mais. Para conferir todas as atrações do evento e 

realizar inscrições, os profissionais devem acessar o site www.hfne.com.br. 

A HFN está em sua segunda edição e é realizada pela Insight Feiras & Negócios com a 

Abrasel em Pernambuco e a ABIH-PE com patrocínio ouro da CNC, patrocínio bronze 

da Prefeitura do Recife e apoio do PagSeguro. A feira contempla os principais 

fornecedores de equipamentos, serviços, tecnologia e produtos de hospedagem, food 

service, padarias e similares. 

 Fonte: Solar da Comunicação – Joyce Santos, Rachel Motta e Sildelane Marques 

Imagem: Divulgação 

http://www.revistavarejobrasil.com.br/hotel-food-nordeste-2019-workshop-de-confeitaria-

com-chefes-renomados-da-regiao-nordeste/ 

 

  

http://www.hfne.com.br/
http://www.revistavarejobrasil.com.br/hotel-food-nordeste-2019-workshop-de-confeitaria-com-chefes-renomados-da-regiao-nordeste/
http://www.revistavarejobrasil.com.br/hotel-food-nordeste-2019-workshop-de-confeitaria-com-chefes-renomados-da-regiao-nordeste/
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A HFN – Hotel & Food Nordeste acontece 

entre os dias 6 e 8 de novembro no Centro de Convenções de Pernambuco e como 

componente de sua ampla programação conta com a participação do workshop “Confeitar”. 

O projeto oferece aulas gratuitas sobre tendências da confeitaria atual com grandes 
profissionais da confeitaria do Nordeste. 

  

“Serão 3 workshops com uma hora de duração, durante os três dias da feira. Abordaremos 

as áreas de confeitaria artística e clássica e, por isso, iremos ensinar desde o bolo de rolo até 

o naked cake de bolo de rolo, o bolo de noiva com glacê e até mesmo flores de açúcar e 

suspiros. Vai ser realmente uma imersão naquilo que é confeitaria”, afirma a chef Anna 

Corina, coordenadora do projeto. 

  

Para ela, o “Confeitar” é uma ótima oportunidade para profissionais da área gastronômica. 

“Vai ser excelente para todos que querem trabalhar na área ou pretendem se especializar. 

Eles vão estar de frente com vários profissionais que já estão consolidados no mercado e 

vão poder escutar dicas para começar um negócio ou aprimorar os seus. Tenho ótimas 

expectativas porque é o primeiro evento de confeitaria desse nível aqui no Recife.” 

  

https://correiodosmunicipios-al.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/2019/10/Confeitar.jpeg


 
 

 
 

Além do projeto, a HFN conta com ampla programação voltada ao setor gastronômico e na 

edição deste ano apresenta o “Café com especialista”, o “Padaria do amanhã”, o “Pizza 

Maker & Down” e muito mais. Para conferir todas as atrações do evento e realizar 

inscrições, os profissionais devem acessar o site www.hfne.com.br. 

  

A HFN está em sua segunda edição e é realizada pela Insight Feiras & Negócios com a 

Abrasel em Pernambuco e a ABIH-PE com patrocínio ouro da CNC, patrocínio bronze da 

Prefeitura do Recife e apoio do PagSeguro. A feira contempla os principais fornecedores de 

equipamentos, serviços, tecnologia e produtos de hospedagem, food service, padarias e 

similares. 

 

 
Fonte: Solar da Comunicação 

https://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2019/10/hfn-workshop-de-confeitaria-com-

chefes-renomados-da-regiao-nordeste-hfn-hotel-food-nordeste-acontece-entre-os-dias-6-e-8-

de-novembro-no-centro-de-convencoes-de-pernambuco-e-

co/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=hfn-workshop-de-confeitaria-com-

chefes-renomados-da-regiao-nordeste-hfn-hotel-food-nordeste-acontece-entre-os-dias-6-e-8-

de-novembro-no-centro-de-convencoes-de-pernambuco-e-coBottom of Form 

 

http://www.hfne.com.br/

