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HFN – Especialistas apresentam novidades no setor 

do café 
outubro 29, 2019  

 

 

De 6 a 8 de novembro, acontece a 2ª edição da HFN – Hotel & Food 

Nordeste, no Centro de Convenções de Pernambuco. Entre as 

principais atrações do evento está a apresentação da cafeteria 

modelo “Café com especialista”.  O espaço contará com área voltada 

para cafés especiais, realização de workshops, concurso de baristas, 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.penews.com.br%2Fhfn-especialistas-apresentam-novidades-no-setor-do-cafe%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.penews.com.br%2Fhfn-especialistas-apresentam-novidades-no-setor-do-cafe%2F
https://www.penews.com.br/wp-content/uploads/2019/10/cafeprogramacao.jpg


 
 

 
 

oficinas gratuitas e TNT (desenho feito com leite no café espresso). 

Além disso, a Associação das Cafeterias de Café Especial de 

Pernambuco (ASCAPE) abre inscrições para novos associados. 

Roberta Araújo, da cafeteria Na venda, e Gabriel Althoff, da cafeteria 

Café do Brejo, presidente e vice da ASCAPE, respectivamente, falam 

sobre a importância da troca de experiências entre profissionais e 

quais são as expectativas para o evento: “é uma boa oportunidade 

para proporcionar experiências sensoriais que só o especialista 

oferece e também para conceituar o que é um bom café. As 

expectativas estão centradas na divulgação da ASCAPE, do Café 

especial e, principalmente, na integração do público com os novos 

conceitos de café e cafeteria”. 

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

setor gastronômico e na edição deste ano apresenta o “Pizza Maker & 

Down”, o workshop “Confeitar”, o “Gourmet Experience” e muito 

mais. 

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. Os interessados devem realizar 

inscrições através do site: www.hfne.com.br. 

Programação 

06/11 

15h30 – 16h50 

Conversa com o empreendedor (Isabele Almeida – Cafeteria a Vida é 

Bela!) 

17h30 – 18h50 

A experiência de consumo cliente de cafeterias: acolhimento e 

formação de laços sociais (Geraldina Siqueira) 

19h30 – 20h50 

O novo sabor do café: especiais vs tradicionais (Gabriel Althoff) 

  

07/11 

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


 
 

 
 

15h30 – 16h50 

Do plantio à xícara (Marcelo Carrilho) 

17h30 – 18h50 

Conversa com o empreendedor (Daniel e Ricardo – Fridda Café) 

19h30 – 20h50 

Concurso de latte art (TNT) 

  

08/11 

15h30 – 16h50 

Quero abrir uma cafeteria e não sei por onde começar: primeiros 

passos para não se perder (Lidiane Santos) 

17h30 – 18h50 

https://www.penews.com.br/hfn-especialistas-apresentam-novidades-no-setor-do-cafe/ 
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Destaque na página principal 

 

HFN – Workshop de confeitaria com chefes 

renomados da região Nordeste  
Posted by: tvfolhadelimoeiro Posted date: outubro 28, 2019 / comment : 0  

 

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 

http://www.tvlimoeiro.com/2019/10/hfn-workshop-de-confeitaria-com-chefes.html
http://www.tvlimoeiro.com/2019/10/hfn-workshop-de-confeitaria-com-chefes.html
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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.tvlimoeiro.com/2019/10/hfn-workshop-de-confeitaria-com-chefes.html 

http://www.hfne.com.br/
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Sebrae promove caravana de Garanhuns para 

HFN – Hotel & Food Nordeste 2019 

Visita à feira de fornecedores dos setores de hotelaria e de food service será de 6 a 8 de 

novembro, em Olinda. Inscrições abertas na Unidade Agreste Meridional do Sebrae 

28/10/2019 21h15 

Por: Jonathas William J.W / Garanhuns Notícias  

 

O Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, recebe no período de 6 a 8 de 

novembro a HFN – Hotel & Food Nordeste 2019, uma das principais feiras de 

fornecedores dos setores de hotelaria e food service do país. E a Unidade Agreste 



 
 

 
 

Meridional do Sebrae está organizando uma caravana de empresários dos ramos de 

gastronomia, hotelaria e panificação da região para visitar o evento. Os interessados 

podem se inscrever no Sebrae que fica na Avenida Rui Barbosa, 671, 1º andar, no bairro 

Heliópolis, ou pelo telefone (87) 3221.3333. O investimento é de R$ 200, que dá direito 

ao transporte de Garanhuns até Olinda e à hospedagem. 

A feira reúne fornecedores de ingredientes, suprimentos, alimentos e bebidas, 

equipamentos, softwares, mobiliário, cama, mesa e banho, translado, entretenimento, 

mão-de-obra qualificada com compradores de hotéis, motéis, pousadas, resorts, 

catering, restaurantes, lanchonetes, bares, padarias, pizzarias, cafeterias e outros agentes 

que oferecem refeições fora do lar. No evento, os empresários terão a oportunidade de 

ver as novidades do mercado e participar de palestras. “Eles poderão trocar 

conhecimentos e fazer uma conexão com os principais fornecedores destes segmentos”, 

explica Ana Paula Santos, analista do Sebrae. 

A saída será na quarta-feira (06/11), às 9h, do Sebrae em Garanhuns. Das 15h às 21h, 

será realizada a primeira visita à feira. Na quinta-feira (07/11), a programação começa 

com uma visita técnica dos participantes a um hotel, em parceria com a Abrasel – 

Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Das 15h às 21h, nova visita ao evento. O 

retorno a Garanhuns será na sexta (08/11), às 8h. Um detalhe importante: é de 

responsabilidade do empresário fazer o seu credenciamento e a sua inscrição nas 

oficinas e palestras disponíveis na HFN – Hotel & Food Nordeste, através do site do 

evento: https://hfne.com.br. 

Serviço: Caravana Sebrae para a HFN – Hotel & Food Nordeste 2019 

  

Data: de 6 a 8 de novembro 

Inscrições: na Unidade do Sebrae em Garanhuns ou pelo telefone (87) 3221.3333 

Investimento: R$ 200, parcelados em até 04 vezes nos cartões de credito 

https://hfne.com.br/


 
 

 
 

  

Programação: 

  

Quarta (06/11) 

09h – saída do Sebrae em Garanhuns 

15h – visita à HFN – Centro de Convenções de Pernambuco 

21h – Retorno para o hotel  

Quinta (07/11) 

09h – visitas técnicas 

15h – visita à HFN – Centro de Convenções de Pernambuco 

21h – Retorno para o hotel  

Sexta (08/11) 

08h – Retorno para Garanhuns 

  

https://www.garanhunsnoticias.com.br/noticia/2831/sebrae-promove-caravana-de-

garanhuns-para-hfn-n-hotel-a-food-nordeste-2019 


