
  

  

 

  

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS 

                                    

Todos os nossos cursos possuem: aulas 100% práticas, matéria-prima inclusa, material 

didático incluso, utensílios disponíveis, cozinha profissional equipada, certificado 

 

FORMAÇÃO CHEF PROFISSIONAL  

Categoria: Curso Profissionalizante  

Duração: 38 aulas - 1 ano letivo               

                  

Destinado aos cozinheiros amadores ou profissionais que querem aprender e se desenvolver no ramo 

da gastronomia, o curso oferece ampla visão de uma cozinha profissional, tendo como objetivo o ensino 

de habilidades básicas, confeitaria e panificação, garde manger, carnes, aves e frutos do mar, cozinhas 

brasileira e internacional, cozinhas contemporânea e criativa, enogastronomia, higiene e segurança, 

entre outros. Através de aulas práticas, ministradas por profissionais com ampla vivência no ramo, os 

alunos aprenderão as técnicas clássicas e contemporâneas utilizadas na gastronomia, e seus diversos 

ingredientes e vocabulário. Terão ainda a oportunidade de fazer um intercâmbio gastronômico na EAG 

– Escuela de Arte Gastronómico, de Buenos Aires – Argentina, participando de um curso criado 

especialmente para os alunos Quatro Folhas**.  

 

Conteúdo Principal: 

- Habilidades básicas - Garde manger 

- Confeitaria, panificação, sobremesas - Técnicas de conservação e congelamento 

- Cozinhas clássica e contemporânea - Enogastronomia 

- Carnes, aves, suíno - Massas e Molhos 

- Cozinhas brasileira e internacional - Buffet 

- Criação - Empratamento e decoração de pratos 

- Peixes e frutos do mar - Restaurant day 

- Bases da cozinha - Harmonização 

 

Turma noturna: às quartas_feiras, das 18h30 às 22h30 – Início em 14/08/19 

Turma matutina: às sextas-feiras, das 08h30 às 12h30 – Início em 16/08/19  

 

Investimento: 

Até 30/04/19: matrícula R$ 199,00 + 14 x R$ 599,00 no boleto bancário 

Até 31/05/19: matrícula R$ 199,00 + 14 x R$ 619,00 no boleto bancário 

Até 29/06/19: matrícula R$ 199,00 + 14 x R$ 649,00 no boleto bancário 

Após 01/07/19: matrícula R$ 199,00 + 14 x R$ 699,00 no boleto bancário 

 

Inclusos: ingredientes das aulas, material didático, uniforme completo (dolma + avental + toques) e 

certificado. 

 

 * parcelamento no boleto bancário 

** intercâmbio gastronômico não incluso no valor do curso 



  

  

 

  

CONFEITARIA PROFISSIONAL 

Categoria: Curso profissionalizante  

Duração: 38 aulas – 1 ano letivo         

 

Destinado aos confeiteiros amadores ou profissionais que desejam se especializar 

adquirindo competências e habilidades necessárias ao seu desenvolvimento. Ao longo do 

curso, através da supervisão e ensino prático de professores especialistas na área, aluno 

obterá conhecimentos técnicos que lhe permitirão reproduzir clássicos da confeitaria 

mundial, fazer suas próprias criações e ter uma visão mais ampla sobre esta especialização 

da gastronomia. O curso abrange preparações clássicas, decoração, sobremesas, 

chocolateria, massas folhadas, docinhos finos, bolos, pasta americana, tortas, técnica de 

glaçagem, manipulação, acondicionamento de matéria-prima, higiene e segurança, entre 

outros. Os alunos terão ainda a oportunidade de fazer um intercâmbio gastronômico na EAG 

– Escuela de Arte Gastronómico, de Buenos Aires – Argentina, participando de um curso 

criado especialmente para os alunos Quatro Folhas**.  

 

Conteúdo Principal: 

 

- Massas quebradiças - Chocolateria 

- Bolos e tortas de vitrine - Coberturas e decorações 

- Massas folhadas e fermentadas - Confeitaria clássica 

- Bolos de chá (calda, coberturas) - Pasta americana 

- Emulsões (mousses e cremes) - Monoporções 

- Massas líquidas (crepes, pudins) - Glaçagem 

- Merengues - Viennoiserie 

- Doçaria brasileira - Doces finos 

- Pâtisserie internacional - Produção de buffet 

 

Turma noturna: às segundas-feiras, das 18h30 às 22h30 – Início em 12/08/19 

Turma matutina: às quintas-feiras, das 08h30 às 12h30 – Início em 15/08/19  

 

Investimento: 

Até 30/04/19: matrícula R$ 199,00 + 14 x R$ 599,00 no boleto bancário 

Até 31/05/19: matrícula R$ 199,00 + 14 x R$ 619,00 no boleto bancário 

Até 29/06/19: matrícula R$ 199,00 + 14 x R$ 649,00 no boleto bancário 

Após 01/07/19: matrícula R$ 199,00 + 14 x R$ 699,00 no boleto bancário 

 

 

nclusos: ingredientes das aulas, material didático, uniforme completo (dolma + avental + toques) e 

certificado. 

* parcelamento no boleto bancário 

** intercâmbio gastronômico não incluso no valor do curso 



  

  

 

  

MASTERCLASS DE BOLOS DECORADOS 

Categoria: Curso profissionalizante  

Duração: 20 aulas – 1 semestre         

 

Quer ter sua própria confeitaria e tornar-se um especialista em bolos? Então faça já sua matrícula 

no curso MasterClass de Bolos Decorados, em 20 aulas práticas, com início em 11/03/19. O 

curso tem como objetivo a capacitação do aluno no preparo e decoração de bolos, com conteúdo 

exclusivo e a marca Quatro Folhas. É destinado a todos os perfis de alunos: iniciantes, 

estudantes de gastronomia, confeiteiros amadores ou profissionais. O mercado cada vez mais 

exige profissionais alinhados com as novas tendências, e que consigam se diferenciar através 

da capacitação e conhecimento técnico, agregando sabor, visual, textura e sofisticação em seus 

trabalhos! O conteúdo do curso é dividido em 7 estágios, conforme abaixo: 

 

• Habilidades básicas de um confeiteiro 

• Técnicas para o preparo de bolos 

• Preparos de massas e caldas 

• Técnicas de coloração e acabamento 

• Técnicas de cobertura e elementos de decoração 

• Técnicas de bicos e flores 

• Técnicas de acabamento com pasta americana 

 

Turma matutina: Início em 05/08/19 (curso às segundas-feiras)  

Horário: 08h30 às 12h30 

Turma noturna: Início em 09/08/19 (curso às sextas-feiras)  

Horário: 18h30 às 22h30 

 

Investimento: Matrícula R$ 149,00 + 10 x R$ 524,00* – Total R$ 5.240,00 

*Parcelamento no boleto bancário ou cartão de crédito 

 

MINI CHEF – GASTRONOMIA DIVERTIDA 

Categoria: Talentos Kids 

Duração: 08 aulas 

 

Destinado para crianças e pré-adolescentes a partir dos 7 anos, este curso é um misto de 

diversão e aprendizado. Os alunos passam a conhecer ingredientes variados, despertando o 

paladar para alimentos e pratos novos, além de se familiarizar com utensílios e itens de 

cozinha. Em 08 aulas práticas, eles aprenderão diversas receitas doces e salgadas, selecionadas 

especialmente eles! Ao final da aula, os mini chefs expõem as suas preparações para fotografia 



  

  

 

  

e degustam, juntamente com um acompanhante convidado, tudo o que preparam. Proporcione 

esta experiência ao seu filho(a). Pode estar nascendo nele(a) um futuro(a) chef de cozinha!!! 

 

Preparações: 

• Lasanha  

• Biscoitinhos divertidos 

• Pastéis assados 

• Danoninho caseiro 

• Tortinhas de frango com legumes 

• Mousse de dois chocolates 

• Pizza caseira  

• Palha italiana 

• Nhoque de batatas 

• Brownie de chocolate 

• Tacos mexicanos 

• Cupcakes 

• Nuggets caseiros 

• Surpresa de uva 

• Pão de queijo 

• Cone de brigadeiro com frutas 

 

04 aulas – De 13/05 a 01/07/19 (curso às segundas-feiras)  

Horário: das 14h00 às 16h30 

Investimento: 5 x R$158,00 no cartão de crédito – Total: R$ 790,00       

 Grátis: Avental Quatro Folhas! 

 

 

COZINHA ITALIANA 

Categoria: Aula avulsa 

 

Curso destinado a você que adoro a gastronomia italiana. Em aula só aula, você aprenderá a 

preparar verdadeiros clássicos dessa culinária, como massas e melhos frescos, risoto, além 

da sobremesa mais cultuada pelos italianos. Nesta aula, você aprenderá técnicas para depois 

fazer da sua casa uma verdadeira cantina italiana, podendo criar suas próprias receitas de 

risotos, massas e molhos, entre outras iguarias. Mamma mia, não perca este curso!!! 

 

Preparações: 

• Pasta Fresca - Fettuccine 

• Molho pesto 



  

  

 

  

• Risoto de zucca, zucchini e tomatinhos assados 

• Polpetone recheado ao molho de tomates frescos 

• Piadina (pão típico italiano com ricota, presunto 

cru e rúcula 

• Tiramissú (sobremesa clássica italiana) 

 

Data: 13/04/19 (sábado) 

Horário: 09h00 às 13h30 

Investimento: 2 x R$ 125,00* – Total R$ 250,00 

*Parcelamento no cartão de crédito 

  

 

HAMBÚRGUERES GOURMET 

Categoria: Aula avulsa 

 

Aprenda a manipular e preparar hambúrgueres gourmet: o segredo por trás dos saborosos 

sanduíches das lanchonetes famosas, o blend correto de carnes, as variações de sabores, 

técnicas de preparo, sugestões de molhos e acompanhamentos. Aula destinada aos 

apaixonados por hambúrgueres, e àqueles que querem aprender para o faça e venda, criando 

sanduíches diferenciados pela qualidade e toque de chef. 

 

Preparações: 

• Blend tradicional de carne bovina 

• Hambúrguer de calabresa 

• Blend de costela recheado de gorgonzola 

• Maionese artesanal 

• Molho tártaro 

• Fatias de bacon crocantes 

• Batatas rústicas 

• Cebola caramelada 

• Cookies tradicionais 

• (Sanduíches elaborados com pães artesanais) 

 

Data: 20/04/19 (sábado) 

Horário: 09h00 às 13h30 

Investimento: 2 x R$ 125,00* – Total R$ 250,00 

*Parcelamento no cartão de crédito 

 

 

 



  

  

 

  

CAFÉ DA MANHÃ LOW CARB                                                 

Categoria: Aula avulsa 

 

Entre na tendência de se alimentar com alimentos com baixos índices de carboidratos, prática 

que traz diversos benefícios à sua saúde, especilamente na perda e manutenção do peso. 

Neste curso, você aprenderá a preparar diversas sugestões para compor um delicioso e 

saudável café da manhã. Para comer sem culpa! Não fique de fora, aprenda diversas dicas e 

obtenha através da alimentação um estilo de vida mais saudável!  

 

Preparações: 

• Pão de forma low carb 

• Sanduíche low carb 

• Bolo de caneca low carb 

• Pão de queijo low carb 

• Capuccino low carb 

• Creme de avelãs 

• Stick de frutas com calda de gengibre 

• Granola low carb 

 

Data: 27/04/19 (sábado) 

Horário: 09h00 às 13h00 

Investimento: 2 x R$ 125,00* – Total R$ 250,00 

*Parcelamento no cartão de crédito 

 

REFEIÇÕES LOW CARB                                                 

Categoria: Aula avulsa 

 

Neste curso, você aprenderá a preparar diversas sugestões de pratos low carb (com baixos 

índices de carboidratos) para compôr suas refeições (almoço / Jantar. Da entrada ao prato 

principal, são receitas elaboradas com ingredientes nutritivos e funcionais, para você re-

educar a sua alimentação e adotar um estilo de vida mais saudável. Confira só as delícias que 

selecionamos para você neste curso imperdível!  

 

Preparações: 

• Canapé de camarão com queijo 

• Nhoque de ricota e ervas ao molho de tomates 

frescos 

• Ceviche de cogumelos 

• Salmão com wasabi, crumble de castanhas e arroz 

de couve flor 



  

  

 

  

• Torta rápida de frango, vegetais e queijo cremoso 

 

Data: 27/04/19 (sábado) 

Horário: 14h30 às 18h30 

Investimento: 2 x R$ 130,00* – Total R$ 260,00 

*Parcelamento no cartão de crédito 

  

SOBREMESAS LOW CARB                                                 

Categoria: Aula avulsa 

 

Quem disse que sobremesas não podem ser saudáveis? Neste curso, você irá aprender a 

diversas sugestões de doces low carb, ou seja, com baixos índices de carboidratos, e 

preparados com ingredientes nutritivos. Ideal para quem está fazendo re-educação 

alimentar, mas não abre mão de saborear aquela sobremesa deliciosa, sem culpa. Aproveite 

esta oportunidade e dê mais um passo rumo a um estilo de vida mais saudável! Confira as 

preparações da aula:  

 

Preparações: 

• Cheese Cake low carb 

• Bolo de cenoura low carb com calda de chocolate 

• Cookie low carb de chocolate e coco 

• Pêra com calda de laranja e especiarias 

• Barrinha de cereal low carb 

• Financier (bolinho francês de amêndoas) 

 

Data: 04/05/19 (sábado) 

Horário: 09h00 às 13h00 

Investimento: 2 x R$ 125,00* – Total R$ 250,00 

*Parcelamento no cartão de crédito 

 

CARNES II 

Categoria: Aula avulsa 

 

Curso destinados aos amantes de carnes! Nesta aula, você aprenderá a preparar deliciosas 

receitas com carnes bovinas, e as técnicas para se obter o ponto correto, com suculência, 

textura e sabor inigualáveis. Serão 4 receitas clássicas com cortes de carne variados, como filé 

mignon, alcatra e picanha. Ideais para preparar aquele jantar e surpreender aos amigos e 

familiares. 

 

 



  

  

 

  

Preparações: 

• Filé Wellington (filé mignon envolto em massa folhada) 

• Picanha invertida com molho de gorgonzola 

• Fraldinha assada ao molho jus 

• Espetinhos de alcatra, mini cebolas, pimentões e 

barriga de porco com vinagrete clássico 

 

Data: 11/05/19 (sábado) 

Horário: 09h00 às 13h30 

Investimento: 2 x R$ 130,00* – Total R$ 260,00 

*Parcelamento no cartão de crédito 

MASSAS & MOLHOS 

Categoria: Aula avulsa 

 

Uma viagem à Itália! Aprenda a preparar diversos tipos de massas frescas, desde à seleção 

dos ingredientes até à finalização dos pratos. Todas as dicas para você apreciar uma 

legítima massa italiana caseira, a modelagem, o ponto de cozimento, o preparo dos 

molhos, etc. Surpreenda-se com a qualidade das massas caseiras, e faça da sua casa uma 

tradicional cantina italiana! 

 

Preparações: 

• Fettuccine / Talharine 

• Rondelli de ricota com espinafre e nozes 

• Ravioli de queijo brie e alho poró 

• Molho de tomates frescos / à Putanesca 

• Molho Alfredo 

• Molho à Carbonara 

• Molho de manteiga e sálvia 

 

Data: 18/05/19 (sábado) 

Horário: 09h00 às 13h30 

Investimento: 2 x R$ 125,00* – Total R$ 250,00 

*Parcelamento no cartão de crédito 

 

COMIDA DE BOTECO 

Categoria: Aula avulsa 

 

Quem não fica com água na boca com as comidinhas servidas nos botecos de São Paulo? 

Neste curso, selecionamos alguns dos mais amados petiscos para você aprender a 



  

  

 

  

preparar, poder fazer em casa ou mesmo para comercializar. São receitas consagradas e 

com aquele toque do chef, como a coxinha, que é uma paixão nacional, e aquele 

torresminho crocante e sequinho. Irresistível! Façã já sua inscrição neste curso e reuna os 

amigos para saborear estas delícias! 

 

Preparações: 

 

• Dadinhos de Tapioca com geleia de pimenta 

• Coxinha 

• Bolinho de abóbora com carne seca  

• Sanduíche de pernil 

• Torresminhos 

 

Data: 25/05/19 (sábado) 

Horário: 09h00 às 13h30 

Investimento: 2 x R$ 125,00* – Total R$ 250,00 

*Parcelamento no cartão de crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EM BREVE, MUITOS OUTROS CURSOS PARA VOCÊ! ACOMPANHE QUATRO FOLHAS – ATELIÊ 

GASTRONÕMICO PELAS REDES SOCIAS, E FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES! 

Facebook e Instagram: /quatrofolhasgastronomia 

QUATRO FOLHAS – ateliê gastronômico  / Rua Cantagalo, 1239 – Tatuapé/SP  (Próximo ao metrô Carrão 

Tel.: (11) 3360-3300 quatrofolhasgastronomia.com.br 


