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Recepcionar as pessoas em casa é algo prazeroso e
extremamente cativante, que requer maestria para orquestrar
todos os detalhes e oferecer uma recepção charmosa e
acolhedora. Para dar uma mãozinha àqueles que já estão
programando o próximo encontro com a família e os amigos, a
Globo Livros lança Receber com charme, que reúne em uma
única publicação dicas de decoração e receitas para
recepções: sejam elas em casa, apartamento ou ambientes
externos. São dez capítulos e 288 páginas ricamente
ilustradas, com indicações de chefs, arquitetos, decoradores e
especialistas no assunto.
Para compor Receber com charme, foram selecionados os
assuntos que mais despertaram a atenção dos leitores durante
os sete anos de existência da seção com o mesmo nome, a
princípio publicada mensalmente na revista Casa & Jardim.
“Tudo foi escolhido com o máximo de cuidado, como se
estivéssemos preparando a nossa casa para receber cada um
dos leitores”, destaca Renata Rangel, responsável pela
seleção das matérias do livro.
O livro apresenta em cada capítulo matérias específicas para diversas situações. Lá fora, Étnica,
Quentes e Chás, Crianças, Frio, Reuniões Festivas e Começo e Fim de Dia são alguns dos capítulos
do livro. As sugestões são as mais variadas possíveis: encontros temáticos, o esquenta-festa que
precede a balada, como receber os pais em casa, piquenique para as crianças, o tradicional
churrasco com os amigos, a pizza na noite de sábado e até mesmo o happy hour em clima de boteco,
tudo com muito bom gosto e requinte.
O chef Viko Tangoda, por exemplo, ensina os pratos adequados para um jantar mais intimista, onde
um encontro entre amigos solteiros pode resultar em novos futuros casais. Outra sugestão de
Receber com charme: não é necessário ter uma ocasião especial ou uma data específica para chamar
as pessoas para um encontro em casa. Afinal, qualquer ocasião é uma boa desculpa para estar entre
os amigos.
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RECEBER COM CHARME PDF - Are you looking for eBook Receber com charme PDF? You will be
glad to know that right now Receber com charme PDF is available on our online library. With our
online resources, you can find Receber com charme or just about any type of ebooks, for any type of
product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Receber com charme PDF may not make exciting reading, but Receber com charme is packed with
valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also
related with Receber com charme PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Receber com
charme PDF. To get started finding Receber com charme, you are right to find our website which
has a comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of RECEBER COM CHARME PDF, click this link to download or
read online:
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[PDF]

Um acordo pecaminoso
http://media.beebok.info/br-1440692533/um-acordo-pecaminoso.html

Lady Pandora Ravenel é muito diferente das debutantes de sua idade. Enquanto a
maioria delas não perde uma festa da temporada londrina e sonha encontrar um marido,
Pandora prefere ficar em casa idealizando jogos de tabuleiro e planejando se tornar uma
mulher independente. Mas certa...

[PDF]

Aprendizados
http://media.beebok.info/br-1436286070/aprendizados.html

Uma oportunidade para conhecer&#xa0; profundamente uma das brasileiras mais
respeitadas do século. A caminhada de Gisele Bündchen começou no Rio Grande do Sul,
numa casa com cinco irmãs, jogando vôlei e resgatando cães e gatos de rua. Nessa época,
a...

[PDF]

A sutil arte de ligar o f*da-se
http://media.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...

[PDF]

O milagre da manhã
http://media.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...

[PDF]

A irmã da lua
http://media.beebok.info/br-1437143039/a-irma-da-lua.html

Em A irmã da lua , quinto volume da série As Sete Irmãs, duas jovens separadas por um
século têm suas vidas entrelaçadas numa emocionante história sobre fé, tradição, paixão
e sobrevivência. Entre as filhas adotivas...
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21 lições para o século 21
http://media.beebok.info/br-1358749440/21-licoes-para-o-seculo-21.html

O novo livro do autor de Sapiens e Homo Deus explora as grandes questões do presente e
o que podemos fazer para melhorá-lo. Como podemos nos proteger de guerras nucleares,
cataclismos ambientais e crises tecnológicas? O que fazer sobre a epidemia de fake news
ou a ameaça...

[PDF]

O Evangelho segundo o Espiritismo
http://media.beebok.info/br-1147726566/o-evangelho-segundo-o-espiritismo.html

Terceira obra da Codificação Espírita, O evangelho segundo o espiritismo foi publicado
pela primeira vez em 1864, na&#xa0; França, sendo hoje o livro espírita mais lido no
Brasil.Escrito em linguagem simples e acessível a todas as inteligências,...

[PDF]

O Livro dos Espíritos
http://media.beebok.info/br-1143525750/o-livro-dos-espiritos.html

Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o
mundo invisível ou espiritual,&#xa0; isto é, dos Espíritos. Originalmente publicado em
1857, O livro dos espíritos marca o nascimento da Doutrina Espírita e...

[PDF]

Professor feelgood
http://media.beebok.info/br-1441944710/professor-feelgood.html

Romântico e atual, o aguardado segundo livro da série de Mr. Romance (Masters of Love)
traz o humor e os personagens envolventes característicos de Leisa Rayven. Asha Tate é
uma ambiciosa assistente editorial. Romântica ao extremo, ela sonha com um amor que a
leve...
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Minha história
http://media.beebok.info/br-1389262107/minha-historia.html

Um relato íntimo, poderoso e inspirador da ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Com
uma vida repleta de realizações significativas, Michelle Obama se consolidou como uma
das mulheres mais icônicas e cativantes de nosso tempo. Como primeira-dama dos
Estados Unidos —...
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Mr. Romance
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http://media.beebok.info/br-1441740771/mr-romance.html

Max Riley pode fazer com que as fantasias mais incríveis ganhem vida: sob o alter-ego de
Mr. Romance, ele pode ser um bilionário dominador, um bad boy inocente, um geek sexy
ou qualquer outro homem que satisfaça os desejos das mulheres solitárias da alta
sociedade de...
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Como fazer amigos e influenciar pessoas
http://media.beebok.info/br-1102580483/como-fazer-amigos-e-influenciar-pessoas.html

Não é por acaso que, mais de setenta anos depois de sua primeira edição, depois de mais
de 50 milhões de exemplares vendidos, Como fazer amigos e influenciar pessoas segue
sendo um livro inovador, e uma das principais referências do mundo sobre...
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Amor Errante
http://media.beebok.info/br-564711810/amor-errante.html

Emily Longesley casou-se com o amor de sua vida e tinha esperança de que ele pudesse
amá-la com o tempo. Ao invés disso, ele abandonou subitamente a bela casa em que
moravam no campo e partiu para Londres. Emily suportou o desprezo com dignidade,
mas três anos já...
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O demônio do meio-dia
http://media.beebok.info/br-1093714163/o-demonio-do-meio-dia.html

Partindo de sua própria batalha contra a depressão, Andrew Solomon constrói um retrato
monumental da doença que assola nossos tempos. Com epílogo inédito à reedição
brasileira. Lançado em 2000, O demônio do meio-dia...
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Freddie Mercury
http://media.beebok.info/br-605345562/freddie-mercury.html

Freddie Mercury dispensa apresentações. Mas o que há por trás desse mito do rock?
Como ele era nos bastidores? Como foi sua infância e por que ele a escondeu tão bem?
Freddie era uma figura pouco convencional no meio do showbiz. Carente, inseguro, com
uma...
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