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Para facilitar o processo de encomenda, ao entrar em contato conosco
informe:
- Nome
- Telefone para contato
- Dia e horário aproximado que gostaria de retirar sua encomenda
(retornaremos sobre a disponibilidade)
- Produtos que gostaria de encomendar
- Suas dúvidas com relação à encomenda

Alergênicos: Apesar de NÃO utilizarmos ingredientes de origem
animal todos os nossos produtos podem conter ou contém traços de
leite, oleaginosas (castanha do pará, de caju, nozes, avelãs, amendoim,
etc), trigo, soja e ovo. Todos os nossos produtos contém glúten. Sendo
assim não são indicados para pessoas alérgicas, celíacas ou com forte
restrição à estes ingredientes.
O chocolate utilizado em recheios e coberturas de bolos e doces é o
meio-amargo nacional da marca Genuine, exceto quando especi cado
outro produto.
O chocolate utilizado para casquinha de trufas, bombons e copinhos de
chocolate é o Callebaut 50,7% cacau.

Trabalhamos com confeitaria artística para
casamentos e outros eventos.

bakeit.com.br
41

Oferecemos outros produtos e serviços de
acordo com o desejo do cliente, consulte-nos
sobre possibilidades e valores.

99227 4107

@bakeitdeliciasveganas
bakeitdeliciasveganas
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Produtos artesanais sem ingredientes de origem animal.
Curitiba - Paraná.

Alergênicos: Todos os nossos produtos podem conter ou contém traços de leite, oleaginosas
(castanha do pará, de caju, nozes, avelãs, amendoim, etc), trigo, soja e ovo. Todos os nossos produtos
contém glúten. Sendo assim não são indicados para pessoas alérgicas, celíacas ou com forte restrição
à estes ingredientes.

Como encomendar: Encomendas pequenas precisam ser realizadas com pelo

menos 4 dias de antecedência, encomendas maiores para festas, coquetéis,
bolos personalizados, entre outros, precisam ser realizadas com pelo menos 7
dias de antecedência. O agendamento será feito levando em consideração
disponibilidade em nossa agenda.
Os pedidos devem ser feitos preferencialmente através do WhatsApp
.
41- 9 9227-4107
Pagamento: Para encomendas acima de R$50,00 é necessário o pagamento de

50% do valor adiantado para a con rmação da mesma, o pagamento pode ser
realizado através de depósito/transferência bancária ou PicPay, os dados bancários serão
enviados individualmente. O restanto do pagamento deverá ser realizado na
retirada do mesmo.
Formas de pagamento: Dinheiro, débito ou crédito (não passamos Sodexo, VR,
etc), transferência ou picpay.
Retirada: A retirada deverá ser feita no horário previamente agendado no
seguinte endereço:
Rua Jacarezinho, 1500 – Mercês (Ao lado da Pizzaria Brandi)

Trabalhamos com confeitaria artística para
casamentos e outros eventos.

bakeit.com.br
41

Oferecemos outros produtos e serviços de
acordo com o desejo do cliente, consulte-nos
sobre possibilidades e valores.

99227 4107

@bakeitdeliciasveganas
bakeitdeliciasveganas
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Carnes Vegetais
Nossas carnes vegetais são produzidas de maneira artesanal, utilizando
como base a farinha de glúten, cada uma se diferencia pela forma de produção,
cocção e pelo blend de temperos utilizados, ricas em sabor podem ser utilizadas
de diversas maneiras em seus pratos.

VegBacon:

Com notas adocicadas e defumadas, o VegBacon é um produto
exclusivo que pode ser utilizado refogado ou ao forno em suas receitas
preferidas

R$35,00 a unidade
Peça de aproximadamente 500g

Pepperoni: A carne mais complexa em seu preparo conta com um toque levemente R$25,00 a unidade
Lombinho:

apimentado e ﬁca maravilhosa em pizzas

Peça de aproximadamente 300g

Pronto para consumo, o lombinho pode também ser refogado ou
utilizado em recheios.

R$35,00 a unidade

Costelinha: Carne vegetal acompanhada de molho barbecue, é macia e ﬁca
levemente caramelizada após o preparo.

Peça de aproximadamente 500g
*é possível encomendar meia peça

R$30,00 a unidade
Aproximadamente 500g

Queijos cremosos feitos com castanha de caju crua, temperados e prontos para
consumo em pratos quentes ou frios. Produtos perecíveis, validade de 5 dias no
refrigerador.

Mozzarella

Com um blend de temperos especial, este queijo cremoso ﬁca ótimo
em pizzas e sanduíches.

R$26,00

Cheddar

Levemente apimentado, a cor laranja deste queijo é o resultado da
mistura de temperos em conjunto com a cenoura.

R$28,00

Catupiry

Queijo cremoso de sabor mais neutro ﬁca delicioso em recheios.

R$28,00

Pote de 400g

Pote de 400g

Pote de 400g

Gorgonzola Além do blend de temperos especial, este queijo leva cebolinha para
acrescentar um toque diferenciado.

R$28,00
Pote de 400g

-Valores podem ser alterados sem aviso prévio

Queijos Vegetais
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Todos os bolos contém glúten. Trabalhamos com sabores
personalizados de acordo com seu desejo, entre em contato para
informações e valores

Naked Cakes
Importante:
Leia antes de realizar
sua encomenda

Os bolos são cobrados por peso, é comum haver variação do peso pedido para o peso
ﬁnal, o valor total será calculado quando a encomenda estiver pronta.
Utilizamos chocolate meio-amargo nacional, exceto quando especiﬁcado outro tipo.

Valor inicial: R$80,00/kg
(pedido mínimo: 1kg)

Escolha sua massa:

- Chocolate em pó 50% cacau (a mais pedida)
- Cacau 100%
- Baunilha
- Baunilha com canela OU com especiarias
- Red Velvet
- Cenoura: + R$5,00 no valor do quilo
- Cacau sem glúten (contém glúten por contaminação cruzada): +
R$5,00 no valor do quilo

Escolha seu recheio:

- Brigadeiro de Chocolate Meio Amargo
- Beijinho
- Brigadeiro Branco com Nozes
- Brigadeiro Branco com Cookies
- Quatro Leites (leite condensado em creme de leite de castanha de caju,
- Brigadeiro de Chocolate Branco Artesanal: + R$10,00 no valor do
quilo

Escolha sua cobertura: - Brigadeiro cremoso de Chocolate Meio Amargo
- Ganache de Chocolate Meio Amargo
- Brigadeiro cremoso de Chocolate Belga: + R$5,00 no valor do quilo
- Ganache de Chocolate Belga: + R$5,00 no valor do quilo
- Brigadeiro branco
- Brigadeiro de Chocolate Branco: + R$5,00 no valor do quilo

Escolha sua decoração: - Brigadeiros de Chocolate Meio Amargo
- Morangos: + R$5,00 no valor do quilo
(até 2 opções)
- Granulado
- Pedacinhos de cookies de chocolate
- Nozes
- Coco ralado

-Valores podem ser alterados sem aviso prévio

leite de coco e leite de soja em pó)
- Brigadeiro de Chocolate Belga 50,7%: + R$10,00 no valor do quilo
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Todos os bolos contém glúten. Trabalhamos com sabores
personalizados de acordo com seu desejo, entre em contato para
informações e valores

Naked Cakes

Sugestões de Sabor:
Cookies n`Cream
Massa: Chocolate em pó 50% cacau
Recheio: Brigadeiro branco com cookies
Cobertura: Brigadeiro Branco
Decoração: Pedacinhos de cookies de chocolate

Brigadeiro Belga
Massa: Chocolate em pó 50% cacau
Recheio: Brigadeiro de chocolate Belga 50,7%
Cobertura: Brigadeiro de chocolate Belga 50,7%
Decoração: Granulado

Valor: R$80,00/kg

Valor: R$95,00/kg

Brigadeiro Meio Amargo
Massa: Chocolate em pó 50% cacau
Recheio: Brigadeiro de chocolate meio amargo
Cobertura: Ganache de chocolate meio amargo
Decoração: Granulado e Morangos

Quatro Leites
Massa: Chocolate em pó 50% cacau
Recheio: Quatro Leites
Cobertura: Ganache de Chocolate Meio Amargo
Decoração: Pedacinhos de cookies de chocolate

Valor: R$85,00/kg

Valor: R$80,00/kg

Mini Naked

Aprox. 700g a 800g

Importante:
Leia antes de realizar
sua encomenda

Os bolos são cobrados por peso, é comum haver variação do peso pedido para o peso
ﬁnal, o valor total será calculado quando a encomenda estiver pronta.

Valor inicial: R$80,00/kg

Massa:

Escolha seu recheio:

- Chocolate em pó 50% cacau

- Brigadeiro de Chocolate Meio Amargo
- Beijinho
- Brigadeiro Branco com Nozes
- Brigadeiro Branco com Cookies

Escolha sua cobertura: - Brigadeiro cremoso de Chocolate Meio Amargo
- Ganache de Chocolate Meio Amargo
- Brigadeiro cremoso de Chocolate Belga: + R$5,00 no valor do quilo
- Ganache de Chocolate Belga: + R$5,00 no valor do quilo
- Brigadeiro branco

Escolha sua decoração: - Brigadeiros de Chocolate Meio Amargo
- Morangos: + R$5,00 no valor do quilo
(até 2 opções)
- Granulado
- Pedacinhos de cookies de chocolate
- Nozes
- Coco ralado

-Valores podem ser alterados sem aviso prévio

(tamanho único)
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Bolos Cobertos
Importante:
Leia antes de realizar
sua encomenda

Todos os bolos contém glúten. Trabalhamos com sabores
personalizados de acordo com seu desejo, entre em contato para
informações e valores

Os bolos são cobrados por peso, é comum haver variação do peso pedido para o
peso ﬁnal, o valor total será calculado quando a encomenda estiver pronta.
As massas de cacau podem ser de 50% cacau ou 100% cacau, caso não seja
especiﬁcado no ato da encomenda utilizaremos 50% cacau.
Para bolos com decoração artística o orçamento será feito de maneira personalizada
levando em consideração o sabor escolhido, a quantidade de pessoas que irá servir e
o tipo de decoração. É importante realizar a encomenda de bolos artísticos com o
máximo de antecedência possível.
Utilizamos chocolate meio-amargo nacional, para bolos com chocolate belga solicite
um orçamento.

Brigadeiro:

Massa de cacau com recheio e cobertura de brigadeiro de
chocolate meio-amargo.

R$80,00/kg

Dois Amores:

Massa de cacau e massa de baunilha com recheio de beijinho
e cobertura de brigadeiro de chocolate meio-amargo.

R$85,00/kg

Prestígio:

Massa de cacau com recheio de brigadeiro branco de coco
coberto com ganache de chocolate meio-amargo.

R$80,00/kg

Trufado:

Massa de cacau com recheio e cobertura de trufa de chocolate
meio amargo (contém conhaque).

R$80,00/kg

Chocolate com
morango:

Massa de cacau recheado com ganache de chocolate meio-amargo R$85,00/kg
com morangos e coberto com ganache de chocolate meio-amargo. (pedido mínimo 1,5kg)

(pedido mínimo 1kg)

(pedido mínimo 1,5kg)

(pedido mínimo 1kg)

-Valores podem ser alterados sem aviso prévio

(pedido mínimo 1kg)
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Todos os bolos contém glúten. Trabalhamos com sabores
personalizados de acordo com seu desejo, entre em contato para
informações e valores

Bolos Simples
Importante:
Leia antes de realizar
sua encomenda

Os bolos são cobrados por peso, é comum haver variação do peso pedido para o
peso ﬁnal, o valor total será calculado quando a encomenda estiver pronta.
O bolo simples é composto por massa + cobertura sem decoração. Você pode
encomendar somente o ´bolo seco´ (somente a massa).

Valor inicial: R$40,00/kg
(tamanho mínimo: 15cm diâmetro)

- Cacau 50%
- Cacau 100%
- Cacau 50% sem glúten (contém glúten por contaminação
cruzada): + R$5,00 no valor do quilo
- Cenoura: + R$5,00 no valor do quilo
- Baunilha
- Baunilha com especiarias
- Baunilha com canela

Escolha sua cobertura: - Brigadeiro cremoso de Chocolate Meio Amargo

- Ganache de Chocolate Meio Amargo
- Brigadeiro cremoso de Chocolate Belga: + R$10,00 no valor do
quilo
- Ganache de Chocolate Belga: + R$10,00 no valor do quilo

Escolha sua ﬁnalização: - Granulado

- Pedacinhos de cookies de chocolate

-Valores podem ser alterados sem aviso prévio

Escolha sua massa:
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Tortas
Torta de
Limão:

Deliciosa massa de bolacha recheada com creme de limão feito com
R$60,00 a unidade
nossos leite condensado e creme de leite de castanha de caju,
20cm de diâmetro - Serve 8 fatias
coberta com chantilly.

Banoﬀee:

Deliciosa massa de bolacha com uma ﬁna camada de chocolate
meio-amargo, recheada com doce de leite de castanha de caju,
bananas e coberta com chantilly com pitadas de canela.

R$60,00 a unidade
20cm de diâmetro - Serve 8 fatias

Torta de Nozes: Massa com farinhas sem glúten* recheada com ganache levemente R$70,00 a unidade
aerada de chocolate belga 50,7% cacau e nozes

Torta Floresta
Negra:

21cm de diâmetro - Serve 8 fatias

Massa com farinhas sem glúten* recheada com ganache levemente
R$70,00 a unidade
aerada de chocolate belga 50,7% cacau e pedacinhos de cereja em
21cm de diâmetro - Serve 8 fatias
calda.

Torta de Avelã: Massa com farinhas sem glúten* recheada com ganache levemente R$75,00 a unidade
aerada de chocolate belga 50,7% cacau e pedacinhos de avelã
torrada.

21cm de diâmetro - Serve 8 fatias

*contém glúten por contaminação cruzada

Brownies

Brownie de
Nozes:

Nosso clássico, Brownie de Chocolate Meio-Amargo com
pedacinhos de chocolate e Nozes.

Brownie de
Doce de Leite:

Brownie de Chocolate Meio-Amargo com pedacinhos de chocolate e R$75,00 a unidade
20x20cm (quadrado) - Serve 9 fatias
gotas de doce de leite de castanha de caju. Cobertura de doce de
leite opcional (+R$10,00).

Brownie de
´Nutella´:

Brownie de Chocolate Meio-Amargo com pedacinhos de chocolate e R$80,00 a unidade
20x20cm (quadrado) - Serve 9 fatias
gotas de creme de chocolate com avelã artesanal. Cobertura de
ganache de ´nutella´ opcional (+R$15,00).

Brownie de
Brownie de Chocolate Meio-Amargo com pedacinhos de chocolate,
Chocolate Branco gotas de ganache de chocolate branco artesanal e cranberries.
com Cranberries: Cobertura de ganache de chocolate branco opcional (+R$15,00).

R$75,00 a unidade
20x20cm (quadrado) - Serve 9 fatias

R$90,00 a unidade
20x20cm (quadrado) - Serve 9 fatias

Brownie de Chocolate Callebaut 50,7% cacau com pedacinhos de
R$88,00 a unidade
Brownie de
Chocolate Belga: chocolate. Cobertura de ganache de chocolate 50,7% cacau opcional 20x20cm (quadrado) - Serve 9 fatias
(+R$15,00).

-Valores podem ser alterados sem aviso prévio

Nossos brownies tem a massa fofa e levam bastante chocolate em sua composição,
além dos pedacinhos o que garante o sabor diferenciado e a qualidade do brownie
é o chocolate derretido incorporado na massa.
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Cardápio de Doces
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Produtos artesanais sem ingredientes
de origem animal.
Curitiba – PR
Quantidade sugerida por convidado: 5 a 7 docinhos (quantidade variável
conforme o que será servido no evento: bolo, jantar, sobremesa, etc).
Forma de pagamento e reserva da data para 500 doces ou mais:
50% do valor no fechamento do contrato (condição para reserva da data) e 50%
do valor até 5 dias antes do evento.
Menos de 500 doces:
50% do valor para con rmar a encomenda e o restante na retirada.
Pagamento através de transferência/depósito bancário (Informações bancárias
serão fornecidas de forma individual), cartão ou à vista em dinheiro.
Para outras condições de pagamento entrar em contato para possível
negociação.
Forminhas utilizadas: Forminhas simples 4 pétalas lisa em cores tradicionais
à escolha do cliente. É possível a utlização de outros tipos/mo delos de forminhas com valor a ser negociado. O cliente também pode fornecer as forminhas
para utilizarmos. Caso as cores não sejam especi cadas utilizaremos forminhas
branca, vermelha ou preta.
Degustação: Para noivas, festas de 15 anos ou pedidos acima de 500 doces,
entrar em contato para veri car disponibilidade e valores. Valor pode ser
descontado em caso de fechamento do contrato em até 30 dias após a
degustação para encomendas acima de 500 doces.
Retirada: A retirada deverá ser feita no horário previamente agendado no

seguinte endereço:
Rua Jacarezinho, 1500 – Mercês (Ao lado da Pizzaria Brandi)

Entrega: Possibilidade e valor a ser negociado de acordo com a quantidade de
doces e distância.
Trabalhamos com confeitaria artística para
casamentos e outros eventos.
Oferecemos outros produtos e serviços de
acordo com o desejo do cliente, consulte-nos
sobre possibilidades e valores.

bakeit.com.br
41 99227 4107
@bakeitdeliciasveganas
bakeitdeliciasveganas
Rua Gutemberg, 585
Casa 2 - Batel
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Valor por cento, pedido mínimo de 50 unidades de cada sabor.

Chocolate Meio Amargo

R$100,00

Chocolate Meio Amargo com Cereja

R$120,00

Chocolate Meio Amargo com Nozes

R$125,00

Chocolate Meio Amargo com Avelã

R$135,00

Chocolate Amargo Belga 50,7%

R$150,00

Branco com Coco (beijinho)

R$90,00

Branco com Castanha do Pará

R$140,00

Branco com Damasco

R$110,00

Branco com Abacaxi

R$100,00

Branco com Amendoim

R$95,00

Brigadeiros com detalhes simples em chocolate ou pasta americana: Adicionar R$40,00 ao valor do cento.

-Valores podem ser alterados sem aviso prévio

Brigadeiros
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Bombons

Valor por cento, pedido mínimo de 25 unidades de cada sabor.
Chocolate utilizado para a casquinha: Callebaut 50,7% cacau

Bombom de Morango

R$300,00

Bombom de Uva

R$300,00

Bombom de Cereja

R$300,00

Bombom de Coco

R$250,00

Bombom de Castanha do Pará

R$300,00

Bombom de Damasco

R$280,00

Bombom de Geléia de Frutas Vermelhas

R$230,00

Camafeu de Nozes (banhado em glacê de açúcar)

R$300,00

-Valores podem ser alterados sem aviso prévio

Bombons com detalhes/desenhos/iniciais simples: Adicionar R $40,00 ao valor do cento
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Mini-Trufas (com ou sem conhaque)

Valor por cento, pedido mínimo de 25 unidades de cada sabor.
Chocolate utilizado para a casquinha: Callebaut 50,7% cacau

Chocolate Meio Amargo

R$250,00

Chocolate Meio Amargo com Cereja

R$300,00

Chocolate Meio Amargo com Maracujá

R$270,00

Chocolate Meio Amargo com Café

R$270,00

Chocolate Meio Amargo Mentolado

R$260,00

Mini-trufas com detalhes/desenhos/iniciais simples: Adicionar R$40,00 ao valor do cento

Valor por cento, pedido mínimo de 25 unidades de cada sabor.

Chocolate Meio Amargo

R$250,00 (tacinha)
R$270,00 (copinho)

Chocolate Meio Amargo com Café

R$250,00 (tacinha)
R$270,00 (copinho)

Maracujá

R$250,00 (tacinha)
R$270,00 (copinho)

Tarteletes

Valor por cento, pedido mínimo de 25 unidades de cada sabor.

Ganache de Caramelo (com chocolate meio amargo) com Flor de Sal

R$400,00

Trufada (com ou sem conhaque)

R$400,00

-Valores podem ser alterados sem aviso prévio

Mini-Mousse
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Bem-Casado (com crepom e ta de cetim)

Valor por unidade, pedido mínimo de 50 unidades.

Recheado com Doce de Leite de Castanha de Caju Case iro

R$6,00

Recheado com Brigadeiro de Chocolate Meio-Amargo

R$5,00

Valor por cento, pedido mínimo de 25 unidades de cada sabor.
Chocolate utilizado para a casquinha: Callebaut 50,7% cacau

Ganache de Chocolate Meio Amargo

R$350,00

Ganache de Caramelo (com chocolate meio-amargo) com Flor de Sal

R$350,00

Mousse de Maracujá

R$350,00

Mousse de Chocolate Meio-Amargo com Cereja

R$380,00

Brigadeiro de Paçoca

R$350,00

Brigadeiro de Castanha do Pará e Physalis

R$400,00
-Valores podem ser alterados sem aviso prévio

Copinhos de Chocolate

