Prepare lanches deliciosos e rápidos com a nova
Sanduicheira Multiuso da Hamilton Beach
Com um único produto, você prepara lanches deliciosos,
a qualquer hora do dia
A Hamilton Beach Brands do Brasil não para de surpreender os consumidores
brasileiros. Um dos últimos produtos lançados recentemente no Brasil, que compõe
sua linha de eletroportáteis, é a Sanduicheira Multiuso, que traz uma das
funcionalidades e designs mais diferenciados do mercado nacional.
A Sanduicheira Multiuso é capaz de fazer variados lanches em cerca de minutos.
Prepara sanduíches e outras receitas incríveis, com ovos, frios, carnes e o que mais a
pessoa imaginar. Possui um conjunto de anéis antiaderentes em que é possível
cozinhar ovos e todas as camadas do sanduíche, além de ser removível para facilitar a
limpeza. Fácil de usar, basta acrescentar os ingredientes nos diversos níveis e fechar a
tampa. Ideal para cafés da manhã e lanches da tarde, a sanduicheira vem com
sugestões de receitas diversas, incluindo pão de queijo, omelete, quibe e até a
sobremesa irresistível petit gâteau. O produto está disponível nas cores prata e
vermelho.
"Temos muitos produtos diferenciados no mercado americano, mas procuramos trazer
ao Brasil aqueles que verdadeiramente atendem à demanda de consumo do brasileiro.
Este produto, além de versátil, ajuda o consumidor a ganhar tempo na cozinha e
explorar diversos alimentos", explica Eduardo Meirelles, gerente geral da Hamilton
Beach no Brasil. Além da sanduicheira, a Hamilton Beach do Brasil também lançou
mais seis produtos só neste ano.
O portfólio de produtos brasileiros da empresa é formado por cafeteiras,
processadores de alimentos, aparelhos para cozinhar e ferros de passar. Ao todo, são
32 produtos disponíveis no País. A lista completa de parceiros que vendem produtos
da Hamilton Beach pode ser vista no site: www.hamiltonbeach.com.br/ondeencontrar.html.
Sobre a Hamilton Beach
Hamilton Beach Brands Inc., controladora da subsidiária brasileira, é uma empresa de
origem norte-americana que pertence ao grupo NACCO Industries, Inc.. Fundada em
1910, a empresa leva os nomes de Louis H. Hamilton e Chester Beach, que se
conheceram anos antes quando foram funcionários da U.S. Standard Electrical
Works. Com sede em Richmond, na Virgínia (EUA), a Hamilton Beach está entre as
líderes em design, comercialização e distribuição de eletroportáteis, assim como de
produtos comerciais para restaurantes, bares e hotéis.
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