
InícioInício / /  Casa & LimpezaCasa & Limpeza / /  Yämmi lança edição especial dedicada à cozinha portuguesaYämmi lança edição especial dedicada à cozinha portuguesa

15 15 NovNov

YÄMMI LANÇA EDIÇÃO ESPECIAL DEDICADA À COZINHAYÄMMI LANÇA EDIÇÃO ESPECIAL DEDICADA À COZINHA
PORTUGUESAPORTUGUESA

Yammi2 White é a nova proposta da Yämmi, marca que responde pelos robôs de cozinhaYammi2 White é a nova proposta da Yämmi, marca que responde pelos robôs de cozinha

desenvolvidos pelo Continente. Com um copo branco com tampa transparente – que permite ver adesenvolvidos pelo Continente. Com um copo branco com tampa transparente – que permite ver a

receita a ser confecionada – e uma bandeja de vapor branca, este gadget para amantes de cozinhareceita a ser confecionada – e uma bandeja de vapor branca, este gadget para amantes de cozinha

nasce em parceria com o chef Hélio Loureiro.nasce em parceria com o chef Hélio Loureiro.

E a explicação é simples: sob o mote “Uma Máquina Portuguesa Com Certeza!”, a nova ediçãoE a explicação é simples: sob o mote “Uma Máquina Portuguesa Com Certeza!”, a nova edição

especial da Yämmi tem como ponto de partida a gastronomia nacional.especial da Yämmi tem como ponto de partida a gastronomia nacional.

A Yammi2 White já está disponível em todas as lojas físicas do Continente e, ainda, nasA Yammi2 White já está disponível em todas as lojas físicas do Continente e, ainda, nas

plataformas online do Continente e da Worten. Custa 469 euros e inclui dois livros – “Receitasplataformas online do Continente e da Worten. Custa 469 euros e inclui dois livros – “Receitas

Essenciais” e “Cozinhar à Portuguesa com o Chef Hélio Loureiro” – num total de mais de 260Essenciais” e “Cozinhar à Portuguesa com o Chef Hélio Loureiro” – num total de mais de 260

receitas.receitas.

A Yämmi “assume-se como um eletrodoméstico de última geração da marca Continente”, cujoA Yämmi “assume-se como um eletrodoméstico de última geração da marca Continente”, cujo

compromisso é facilitar a vida dos portugueses “ao democratizar o acesso aos robôs de cozinha”.compromisso é facilitar a vida dos portugueses “ao democratizar o acesso aos robôs de cozinha”.

Em comunicado, a insígnia sublinha ainda o facto de tanto o design como a produção seremEm comunicado, a insígnia sublinha ainda o facto de tanto o design como a produção serem

nacionais.nacionais.
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