
O extraordinário todo dia

E mais! 
Coleção exclusiva temática 

Receitas deliciosas 
Vem ver!



 

Prefácio
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Quando chega essa época do ano a gente não fala em outra 
coisa: Os arraiás, que começam em junho e seguem
por todo o inverno. 

Mas não é só disso que se vive nesse meio do ano: 
o inverno é a melhor época para comer muitas gostosuras
e assistir um bom filme embaixo do cobertor!

Sem nos esquecer, é claro, dos cuidados pessoais que a 
estação pede. Não podemos deixar de lado a hidratação,
a alimentação saudável e as boas noites de sono. As rotinas 
de beleza são ainda mais essenciais nesse momento!

Se você também ama esses temas e as novidades 
imperdíveis que nós do Shoptime sempre preparamos, não 
pode deixar de conferir essa revista que está linda e cheia 
de dicas maravilhosas!

Boa diversão!
Um abraço da

Família Shoptime



Toda a energia de
Maria Bonita
na sua mesa

 

Aparelho de Jantar 
Maria Bonita 20 Peças 
La Cuisine 
Cód: 1521527730
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Aparelho de Jantar Maria Bonita. Pensando em cada detalhe para 
para deixar sua mesa linda, essa coleção foi inspirada na primeira 
mulher que fez parte de um grupo de cangaceiros e conhecida por ser 
uma mulher livre, a frente do seu tempo. Colorido e cheio de vida, 
esse aparelho de jantar leva até a sua casa toda a cultura e alegria 
das festas folclóricas tão tradicionais em nosso país.  

Disponíveis com 20 ou 18 peças, elas são todas de cerâmica, 

micro-ondas e também à máquina de lavar louças. Garantindo 
durabilidade e resistência, com esse aparelho de jantar você 

 
mais a decoração de todo o ambiente.

Mesa temática 
de arraiá?  
Temos! Ê trem bom!
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Para o arraiá na sua casa ficar completo, La Cuisine lançou o 



Jogo de panelas 
antiaderente Felicitá 

3 Peças Cobre
La Cuisine

Cód: 134490842

Jogo de talheres inox 
Dubai Cobre 24 Peças 

La Cuisine
Cód: 134368054

Conjunto de taças 
Bico de jaca de acrílico 
410ml Capri 6 Peças 
Âmbar
La Cuisine
Cód: 134103769

Conjunto de tigelas 
ramequim colorida 
8 peças
La Cuisine
Cód: 134387950

Conjunto de utensílios 
de silicone 3 Peças 
Vermelho
La Cuisine
Cód: 34490885

Conjunto de Bowls 
em acrílico de 600ml 
Capri 6 Peças Âmbar
La Cuisine
Cód: 133760265
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E para complementar...



 

 

 

Tá sentindo 
esse cheirinho?

Pipoqueira Pop Time 
VM 220V 

 Cód: 127005968

Máquina De Algodão 
Doce Cotton Pop 

 Cód: 132582233
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Em época de arraiá em que o milho é a ingrediente principal das receitas, 
a pipoca não pode ficar de fora. Prática e deliciosa, ela deixa qualquer 
momento ainda mais incrível. Seja no cinema ou em casa vendo
um filme, sozinha ou com os amigos, doce ou salgada, a pipoca
está presente nas mais variadas ocasiões. O melhor de tudo
é saber que além de gostosa, ela pode também ser saudável!



Pipoqueira Easy Pop  
Fun Kitchen 
Cód: 133677859
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Pipoqueira tampa 
de vidro antiaderente 
Cód: 1682020930
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Milho para pipoca 
de Micro Ondas Yoki 
Natural com sal
Yoki
Cód: 1588086668

Kit 2 pipocas prontas 
Cinemark sabor 

Chocolate
Cinemark

Cód: 1638679008

Milho para Pipoca 600g
VivaPop
Cód: 1237032001

Pipoca artesanal 
Caramelo e Flor de Sal 

150g 
Mais pura

Cód: 1724487951Milho de pipoca 
Orgânico Pacote 500g
Korin
Cód: 52577419

Combo Nº 6 - Bacon, 
tomate e queijo, frango 
assado
Flavored popcorn
Cód: 218613846

Pacote pipoca doce 
Açucarada 80g c/10
Emília 
Cód: 1588086668
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Receita de Bolo de Fubá tem gostinho de infância ipsum

Pensou pipoca? Temos!
Você sabia que no Shoptime você encontra tudo para abastecer sua despensa?
 



Forno Eletrico 10L
Vermelho 127V

Fun Kitchen
Cód: 133857761

Gostinho
de infância
Receita de Bolo de Fubá tem gostinho de infância 
na casa da avó, não é mesmo? Aprenda essa 
delícia, olha só: 

Ingredientes:
4 ovos
4 colheres de sopa de manteiga
4 colheres de sopa de óleo

200ml de leite de côco
1 pitada de sal
1 colher de sopa de fermento em pó
1 colher de sopa de erva-doce (opcional)
  

Bolo de fubá

Assista ao vídeo 
com a Flávia Bonato
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Forno Eletrico 10L
Vermelho 127V

Fun Kitchen
Cód: 133857761

O novo
clássico
Reiventar receitas é uma das especialidades do Shoptime.
Todos vão adorar essa receita especial que escolhemos para
você:

Ingredientes:
3 Ovos

1 colher de sopa de Fermento em Pó
Calda de Goiabada à gosto

Bolo de fubá com calda de goiabada

Assista ao vídeo
 

Batedeira Planetária 
Oster
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O extraordinário todo dia


