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As vinhas frágeis 
na Primavera
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CHAMPANHE PARA A MÃE
Para brindar ao Dia da Mãe, a 
Ayala apresenta o Cuvée Rosé 
Nature, o primeiro champanhe 
rosé sem qualquer adição 
de açúcar e que inclui uma 
proporção suave de Chardonnay.
À venda na DeliDelux e Living 
Wine (Lisboa) e Harvest Wine & 
Gourmet (Porto); 79,90€

Mães e fi lhos 
em viagem 
pela natureza 

Montra

PRODUTOS GOURMET
A TGTL (Think Global Taste Local) 
é reconhecida pela qualidade das 
suas embalagens, do seu projecto 
e do conceito da marca. Para o 
paladar, há azeites mediterrâneos 
a 35,50€ e 105€ (edição limitada 
de três azeites); rebuçados da 
Régua e de mel a 13,50€; vinho 
tinto e branco por 45€, 59€ e 
69€. Preços do Club Gourmet El 
Corte Inglés. 

UM SALTO À FLORESTA
A história de Na Floresta da 
Preguiça, dos ilustradores Anouk 
Boisrobert e Louis Rigaud e com 
texto de Sophie Strady, conta-
nos o que acontece à floresta e 
aos animais que nela habitam à 
medida que a destruição avança. 
Este pop up encontra-se à venda 
por 16,50€. 

VIAJAR COM AGATHA
A marca da criadora espanhola 
Agatha Ruiz de la Prada quer ir de 
férias com os mais pequenos e 
tem malas de viagem à medida. 
Disponíveis em dois tamanhos 
e com três modelos diferentes, 
com preços que variam entre os 
94,40€ e os 150€.
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COPOS COM CARÁCTER
Para os interessados em 
design, eis um projecto 
do estúdio italiano 
Gumdesign, os copos da 
colecção experimental 
Calici Caratteriali. Uma linha 
diferente que inclui decanters, 
copos com rolhas próprias, 
entre outros detalhes 
divertidos. Ao todo são sete 
modelos que representam 
características humanas: 
introvertido, extrovertido, 
apaixonado, altruísta, 
ambíguo, conservador e 
descontraído. www.gumstore.
it. Os preços variam entre os 
46€ e os 136€

Boas ideias 
para degustar 
e transportar 
o vinho

Montra

VIAJAR COM OS VINHOS
A Flavour Taste disponibiliza 
várias soluções para 
transportar os seus vinhos 
em segurança, entre elas o 
Thermovan 2: um recipiente 
com isolamento térmico, 
para poder degustar o 
vinho na temperatura ideal. 
Capacidade para duas 
garrafas e dois copos. www.
flavourtaste.com. 125€
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