
Aliança Francesa Floripa – La Pada e Lucidus 
apresentam 

Curso 
le Pain 
com Fred MOUGEL

Entram no mundo da arte da panificação francesa 
com Fred MOUGEL Chef boulanger Francês. 

Um curso didático e original para descobrir a Arte do pão Francês. 

1 – Na Aliança Francesa 
A arte da panificação francesa 
Generalidades e apresentação : A arte da fermentação. 
palestra ilustrada com exemplos concretos e degustação. 

2 – Na La Pada (No empório)
Fazer um pão francês (parte I)  
Receita básica e sutilidades para fazer, em casa, um pão de fermentação natural. 
Aula mão na massa  
(Ingredientes, bater a massa, fermentar - Importância do tipo de fermentação.)

3 – Na La Pada (No laboratório) 
Fazer um pão francês (parte II)  
Receita básica e sutilidades para fazer, em casa, um pão de fermentação natural. 
Aula mão na massa  
(Fermentar, modelar, assar, degustar. Reconhecer um pão bem feito.) 

Sextas feiras 17, 24 e 31 de agosto 
Dois horários possíveis : 16:30  ou  18:30

Informações : 
Aliança Francesa de Florianópolis 
Rua Visconde de Ouro Preto, 282 - Centro -  Florianópolis
(48) 3222-8925  - affloripa@affloripa.com.br

La Padá Centro
Av. Rio Branco, 597 - Florianópolis 
(48) 3322-0099  ou  (48) 3031-9550



Oficina Culinária de Florianópolis e Lucidus 
apresentam 

A Panificação francesa : 
Mão na massa! 
com Fred MOUGEL

AULAS PRÁTICAS COM DEGUSTAÇÃO & PEQUENOS GRUPOS
PAGAMENTO NO DIA DO CURSO

Dias 8 e 9 de agosto - 19 h 
Curso de panificação francesa 
Pão de tradição francesa: um pão natural
com o Fred na Oficina Culinária de Florianópolis.

Dois dias para fabricar duas ou três receitas de pão com fermentação natural.
Duas aulas praticas, dedicadas a elaboração de pães franceses com o Art’Boulanger 
Fred Mougel, Consultor francês na Arte do Pão
Receita: Pão natural e Pão integral com centeio.
Receitas básicas e subtilidades para fazer, em casa, um pão com o método francês.

Dia 21 de agosto – 19 h 
Curso de panificação francesa 
Baguetes 
com o Fred na Oficina Culinária de Florianópolis.

Aula pratica, dedicada a elaboração de um dos mais famosos pães franceses com o 
Art’Boulanger Fred Mougel, Consultor francês na Arte do Pão.
Todos os segredos das baguetes

Dias 29 e 30 de agosto – 19h
Curso de panificação francesa
O Brioche, arte delicada 
com o Fred na Oficina Culinária de Florianópolis.

Duas aulas práticas, dedicadas e elaboração do famoso Brioche
Com o Art’Boulanger Fred Mougel, Consultor francês na Arte do Pão
Método para fazer, em casa, um brioche de verdade.
Receita : brioche
Possibilidades e variações para inventar coisas  com essa massa maravilhosa.

Informações : 
Oficina de culinária - Avenida Buriti, 327, Itacorubi, Florianópolis – SC, Brasil
(48) 3334-0372     – contato@oficinaculinariafloripa.com.br


