
I BRAVISSIMIleve a

para casa

https://ibravissimilondrina.org/


Sabe aquela receita italiana com muito molho e pasta que você 

quer fazer para as pessoas da sua casa? 

Aproveite as festas de fim de ano e avventurati!

Mas espere! Antes de pegar as panelas, que tal um uniforme digno?

Os novos aventais da I Bravissimi já estão disponíveis, e o melhor: em 4 

opções de cores!

GREMBIULE
avental

R$30 ,00

Opções

Preto Azul

Vermelho Verde



Tem coisa melhor do que estar mais próximo da cultura e da língua 

italiana e ainda ajudar o planeta? 🌎

As sacolas de pano, ou ecobags, são totalmente funcionais, pois, elas 

podem estar com você no mercado, feiras ou por onde você for! Além de 

sua funcionalidade, elas são personalizadas com a logo da I Bravissimi, 

a fim de que você leve a bandeira da Itália para qualquer lugar.

E você sabia que uma ecobag dura cerca de 5 ANOS? ♻️

Aproveite essa novidade da I Bravissimi e garanta a sua!

BORSAsacola

R$30 ,00



Uma família grande ou pequena, o que importa é compartilhar 

momentos. Nada melhor do que preparar uma refeição de tirar o fôlego 

e preparar uma mesa “bellissima”. Por isso, adquira o descanso de panela 

para deixar sua TAVOLA ainda mais italiana. 

Você pode escolher entre os dois modelos disponíveis.

SOTTO PENTOLA

ASCIUGAPIATTI

descanso de panela

pano prato

descanso de panela

R$15 ,00

R$10 ,00



Já pensou em ter uma caneca da I Bravissimi para chamar de sua? 

Pensando em uma das mais famosas paixões italianas, il caffè, a 

Associação desenvolveu uma caneca para te inspirar a tomar os cafés 

italianos, seja o espresso, macchiato, schiumato, ou cappuccino (de 

manhã, hein♻️).

E para quem quer algo mais personalizado, você tem a opção de colocar 

seu nome nela!Sem nome Com nome

TAZZAcaneca

R$35 ,00 R$45 ,00



O Natal está chegando e com ele as lembranças das delícias que 

o acompanham.

Aquele panetone ou chocotone bem recheado, biscoitos amanteigados, 

bolo natalino... São produtos naturais e de alta qualidade.

Por isso, pensando no momento em que vivemos, a I Bravissimi 

desenvolveu a Caixa de Natal para que você possa presentear alguém 

que ama.

Palha italiana 250g

1 bolo natalino (nozes, damasco e cereja)

Biscoitos amanteigados

Panetone ou Chocotone

1 espumante

1 pano de prato I B ou descanso de panela

1 caneca I B

CASSETTA DI 
NATALEcaixa de natal

R$150 ,00
A caixa contém:



MAMMA MIA, CHE FESTA! 

Para celebrar a tão amada gastronomia italiana, a I Bravissimi 

desenvolveu um Kit de produtos para inspirar e aproximar você da 

“Bella Italia”, enquanto se aventura e descobre os sabores dos pratos 

mais amados!

  

Um cuidado com a sua casa que te aproxima do “Bel Paese”.

KIT PRODOTTI
kit de produtos

R$90 ,00

- 1 bolsa (ecobag)

- 1 avental (cores: preto, vermelho, verde e azul)

- 1 pano de prato

- 2 descansos de panela

A caixa contém:

Você pode montar seu próprio kit 

com desconto a partir de R$70,00.
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