Desejos

Para os Gourmets conectados
Mirian Spuldaro
A empresa Belkin, provedora de soluções e acessórios
para produtos eletrônicos, traz ao Brasil uma solução

Chef Stand + Stylus

Criado especialmente para o IPad, conta com
o auxílio de uma caneta de ponta magnética e
lavável, que permite ao cozinheiro acessar receitas e informações sem precisar tocar o tablet.
O suporte do aparelho dispõe de uma base de
borracha antiderrapante e possui dois ângulos de
visualização.

para facilitar o dia a dia daqueles que não conseguem
se separar do seu tablet, inclusive na hora de cozinhar.
A marca apresenta três produtos elaborados para auxiliar os trabalhos dos ‘chefs tecnológicos’.

Kitchen Cabinet Mount

Este suporte permite que o IPad fique suspenso
no armário ou estante, o que facilita a visualização
do usuário. A peça pode ser facilmente instalada
e é compatível com tablets de tela de sete ou 10
polegadas. Preços não divulgados. Informações:
www.belkin.com.

Mala para 12
garrafas, em
couro bovino
com estampa
de animais
exóticos, R$
2.680.

Mala para
18 garrafas,
em cordura,
R$ 1.980.

Cortador de ovos alia praticidade e elegância
Com o objetivo de oferecer um produto prático
e versátil para seus clientes, a Di Solle – Talheres,
Facas e Utilidades, de Gramado (RS), apresenta
o Cortador de ovo cozido, item feito à base de
zamac (zinco, alumínio, magnésio e cobre, com
fios de corte em inox), diferente de outros cortadores disponíveis no mercado, que são feitos
de plástico. O produto apresenta duas lâminas
com variações de corte, que possibilita cortar
ovos cozidos em diversas formas e tamanhos,
oferecendo mais versatilidade e facilidade na
cozinha. Preço não divulgado. Informações: (54)
3288.1918 ou www.disolle.com.br.
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www.bonvivant.com.br

Presente de Natal

Uma mala especial para o transporte de vinhos
pode ser uma boa opção de presente para o Natal
ou de investimento para apreciadores da bebida que
viajam em busca de novidades. As peças exclusivas,
produzidas pela empresa brasileira Winefit, reúnem
qualidade, bom gosto e praticidade. As malas estão
disponíveis em diversas opções de tamanho, cores e
materiais nobres. As compras podem ser feitas por
telefone ou e-mail. A empresa possui, ainda, um
delivery em SP, enviando pedidos para todo o Brasil
e também para o Exterior. Informações: (11) 32710386, (11) 3271-8615 ou www.winefit.com.br.

