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5materiais necessários:

. tecido

. fitas de cetim, seda ou organza

. elásticos

. compota

. copinhos de shots

5orçamento:

. tecido – cambraia de algodão, 2,65€/m

. fitas de cetim, seda ou organza - a partir de 0,20€/m

. copinhos de shots - 0,39€ unidade

5fornecedores:

. tecido – lojas de tecidos

. fitas de cetim, seda ou organza - retrosarias e lojas de revenda

. elásticos

. compota - receita caseira

. copinhos de shots - lojas Casa 

5sugestões:

Esta semana, potinhos de compota caseira para os seus convidados.
Escolha uma receita saborosa ou peça ajuda a uma tia prendada, para 
uma tarde de frascos, frutas e açúcar, com os sabores que mais gostar, 
ou da época... as opções são mesmo muitas!

Escolhemos este copinhos de “shots”, pelo seu feitio, mas pode optar 
por frascos com tampa de rosca ou de cortiça, disponíveis em lojas da 
especialidade, como o Depósito da Marinha Grande.

Usámos um tecido campestre (uma cambraia de algodão) a combinar 
com o doce de franboesa, mas também sugerimos este azul de 
riscas(tipo camisa) para um ar mais formal, ou um linho branco, que 
tingimos com chá preto, para obter este tom marfim envelhecido...

Pode usar qualquer tecido, liso, de flores, de riscas, de bolinhas, ou até 
papel de seda de uma cor, ou várias a combinar.
Brinque com fitas de várias larguras e que façam contraste ou manten-
ham o tom. Para algo mais sofisticado, junte umas florinhas, conchas, 
canela ou contas de vidro.

Para terminar, junte uma etiqueta com palavras doces e, se quiser, uma 
caixinha com tostas ou bolachinhas de água e sal.
Sucesso garantido!
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Happy Hour...!
www.wiseup-weddings.com apresenta ideias frescas para o seu casamento

5esta semana, potinhos de doce para oferecer aos convidados



Faça um molde redondo em papel e use-o para recortar os círculos de 
tecido. Certifique-se que sobram uns 3 cm para além do bordo do 
frasco.

Corte “bolachas” suficientes para os vários frascos, e ainda algumas 
suplentes, para o caso de se sujarem. Pode usar uma tesoura normal, ou 
uma tesoura de zig-zag. 
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Encha os seus copinhos de doce. Limpe cuidadosamente o bordo 
interior e exterior.

Se usar frascos sem tampa, recorte uma rodela de celofane, para que o 
doce fique bem tapado. Coloque o celofane e o tecido e prenda com 
um elástico.

Termine com o acabamento que entender - uma fita de cetim, ou fio de 
rolinho, com contas na ponta. Basta dar dois nós ou um laço apertados, 
porque é o elástico que está a prender o tecido.

Combine tecidos e acabamentos, e junte umas etiquetas pessoais, com 
palavras doces.
Voilá...!


