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FÁBRICA DE BOLO VÓ ALZIRA APRESENTA NOVIDADES PARA O VERÃO
EM PARCERIA COM A NESTLÉ
Enviado em 24/01/2018 às 12:00:00

Fábrica de Bolo Vó Alzira apresenta novidades para o verão
em parceria com a Nestlé: Marca lança bolos mousse com
chocolate Suflair e Leite Ninho em duas versões
Nesse início de ano, a Fábrica de Bolo Vó Alzira amplia o cardápio na
estação mais quente do ano com novidades de dar água na boca para
refrescar o verão. Amarca, em parceria com a Nestlé, lança bolos nos
sabores Suflair (chocolate aerado) e Leite Ninho, complementando a linha
mousse com duas versões (bolo mousse e bolo de pote gelado).

O bolo mousse feito com Suflair, um dos
lançamentos para o verão, leva massa
de chocolate, mousse aerada de
chocolate Suflair e raspas de chocolate
meio amargo Nestlé. Já o bolo mousse
feito com Leite Ninho, leva massa de
leite e cobertura de mousse de Leite
Ninho.
Os lançamentos misturam a tradicional
receita Vó Alzira – gostinho de bolo
bem caseiro – com o molhadinho dos consagrados Suflair e Leite
Ninho na massa. Estarão disponíveis:
- Bolo Mousse feito com Leite Ninho (R$30)
- Bolo de pote gelado + Mousse feito com Leite Ninho (R$ 6)
- Bolo Mousse de chocolate feito com Suflair (R$ 30)
- Bolo de pote gelado + Mousse de chocolate feito com Suflair (R$ 6)
Os novos bolos fazem parte da estratégia da rede em diversificar ainda
mais o mix de produtos para os clientes. As novidades estarão disponíveis
nas lojas espalhadas pelo Brasil.

Mais sobre a Fábrica de Bolo Vó Alzira:
A Fábrica de Bolo Vó Alzira foi fundada pela empresária Alzira Ramos,
uma exímia boleira e dona de casa que decidiu empreender quando
enfrentou dificuldades financeiras. De uma história de superação nascia,
no ano de 2008 no Rio de Janeiro, a primeira loja da Fábrica de Bolo Vó
Alzira na zona norte do Rio. A proposta é oferecer aqueles
deliciosos bolos caseiros com sabores bem brasileiros, do tipo que nossa
avó fazia, a preços bem acessíveis. Os bolos custam em média R$ 20
(vinte reais). Entre os mais pedidos estão os de laranja, cenoura com
chocolate, abacaxi com coco, chocolate com nozes, e banana.

