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5materiais necessários:

. chocolates

. papel

. fitas sortidas

5orçamento:

. chocolates– 0,15€ a unidade

. papel - a partir de 2,70€ por folha de 50x70 cm

. fitas sortidas - a partir de 0.30€/m

5fornecedores:

. chocolates - Casa Pereira ou lojas similares

. papel - papelarias com oferta variada

. fitas sortidas - retrosarias

5sugestões:

Esta semana, chocolatinhos com aroma a Earl Grey, personalizados com 
cores bem frescas e primaveris.

Pode escolher sabores diversos ou apenas um, ou optar por outro 
formato, dando mais importância à quantidade.

Nós optámos por 4 unidades, com cerca de 5x5cm e combinámos 
papéis brancos e padrões prateados (porque a prata do chocolate 
também era prateada) e adicionámos uma fita amarelo vivo, bem 
vistosa. Como a fita é larga, optámos por um nó duplo simples e pontas 
aparadas em V.

Para a outra opção, escolhemos um rosa bem vivo, a combinar com 
uma fita fina em laranja e uma etiqueta com mensagem dos noivos.
Pode usar a etiqueta em ambos os casos, deixando uma palavra doce a 
quem a acompanhou este dia!

Brinque com os padrões e com as cores, criando ofertas com uma 
paleta harmoniosa, mesmo q sejam diferentes. Não tenha medo de 
experimentar e divirta-se a saborear os chocolates, enquanto não 
encontra o sabor perfeito!

n.10

Happy Hour...!
www.wiseup-weddings.com apresenta ideias frescas para o seu casamento

5esta semana, chocolatinhos com sabor a chá, para oferecer aos seus convidados



Cuidadosamente, retire a cinta original dos seus chocolates, sem danifi-
car o alumínio.

Use a cinta como molde, e corte novas cintas no seu papel colorido, 
combinando padrões e cores, ou optando por apenas um modelo.
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Escolha um local fresco e sem sol ou lâmpadas quentes. Não se esqueça 
que o chocolate é sensível ao calor...!

Corte as suas cintas todas e coloque uma tirinha de fita cola dupla no 
avesso, junto ao topo.

Repita em todos os chocolates. Aproveite para combinar e separar os 
padrões que quer agrupar.

Termine com uma fita de cetim, ou organza. Junte uma etiqueta personal-
izada, se quiser.
Voilá...!


