
 

Hotel Transamérica São Paulo oferece sobremesa ideal para 

comemorações 

Referência gastronômica do hotel está disponível para fazer parte da mesa dos 

clientes 

São Paulo, 04 de dezembro de 2012 - O pudim é a 

sobremesa perfeita para ocasiões especiais e 

comemorações. Presente na mesa durante todo o 

ano, a iguaria aparece ainda mais nas festas de Natal 

e Réveillon.  

Quem já passou pelo Hotel Transamérica São Paulo, 

com certeza, teve a oportunidade de provar o famoso 

Pudim HT, desejando levá-lo para casa. A boa notícia 

para os apreciadores do doce é que agora ele poderá 

ser a sobremesa de todas as comemorações, pois o 

pudim está disponível para encomendas. A equipe de 

confeitaria do Transamérica vai prepará-los para você.   

O Hotel não revela o segredo de sua receita guardada 

a sete chaves há mais de 20 anos, mas garante um pudim de leite condensado 

cremoso, com textura suave e sabor inesquecível. Essa é uma boa pedida para os que 

não se arriscam na cozinha e querem fazer bonito na hora de apresentar a sobremesa 

da festa. O Pudim HT, doce mais requisitado entre hóspedes e clientes do 

Transamérica, rende de 10 a 12 fatias bem servidas.  

O pudim é embalado adequadamente para garantir a consistência do prato, e pode se 

tornar também uma interessante sugestão de presente, já que sua caixa de 

embalagem é personalizada com a marca do Hotel.    

Os interessados em reservar o Pudim HT devem entrar em contato pelo telefone (11) 

5693-4511, com 24 horas de antecedência da data desejada de retirada. O valor é de 

R$ 38,00 por unidade, e o solicitante deve retirar o produto no Hotel Transamérica São 

Paulo, localizado na Avenida das Nações Unidas, 18.591 – São Paulo. 

Mais informações para a imprensa 



 
 
Activa Comunicação (11) 3068-0042 
Fatima Capucci  (11) 99242-7909 
Danielle Franco (11) 97631-4790 
Renata Tomasetti  (11) 97262-9903 

 


