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Produtos Para Deixar Uma Cozinha Super 
Moderna em 2020 
 
A tecnologia surgiu para facilitar as mais diversas áreas da sociedade, e dentre elas, 
pode-se destacar a cozinha. Com a criação de objetos e eletrodomésticos diferenciados, as 
pessoas conseguem um maior aproveitamento e agilidade no preparo dos alimentos. Por 
esse motivo, este artigo possui como objetivo informar sobre os itens para projetar uma 
cozinha super moderna. 
 
A seguir, iremos listar os principais itens necessários para projetar sua tão desejada 
cozinha: 
 

1 - Fogão por indução 
 
Com esse tipo de fogão não é necessária a compra de botijão de gás. 
Seu funcionamento se dá pelo uso da energia elétrica, que é necessária para produzir um 
estalo responsável pelo acendimento do fogão. 
 

2 - Panelas de alta qualidade 
 
As melhores panelas para uma cozinha moderna podem ser de diversos materiais, mas 
normalmente opta-se pelas panelas de inox. Algumas marcas se destacam mundialmente 
como as panelas da marca WMF, Zwilling, Scanpan, Tramontina, Cuisinart, entre outras. 
 
Quanto mais alta a qualidade da matéria prima utilizada em sua produção maior o preço. 
Por isso alguns conjuntos de panelas podem custar até R$3.000, porém você encontra 
ótimos modelos por cerca dos R$1.000. 
 
LINK IMAGEM 
 

https://pixabay.com/pt/photos/cozinha-home-interior-moderna-2165756/
https://aspanelas.com.br/as-melhores-panelas-guia-2019/
https://aspanelas.com.br/qual-melhor-jogo-panelas-tramontina-guia-2019/
https://pixabay.com/pt/photos/batata-cozinheiro-panela-comer-544073/


3 - Geladeiras modernas 
 
Possuem a capacidade de regulação de temperatura interior e do freezer. Além disso, 
possuem visor digital e duas portas. Com esse design otimizado, é possível uma maior 
organização dos espaços. 
 
LINK IMAGEM 
 

4 - Adega climatizada para vinhos 
 
Para uma boa manutenção da qualidade, temperatura e sabor do vinho, é indispensável 
uma adega. 
 

5 - Balança digital 
 
Caso você precise várias receitas ao mesmo tempo enquanto cozinha, ter uma balança é 
imprescindível. Receitas exatas tem melhor resultado, e isso é comprovado. Alguns 
ingredientes, mesmo passando alguns gramas da receita original, podem pôr a perder a 
receita inteira. 
 
Uma boa balança digital na sua cozinha é item imprescindível! 
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6 - Mixer 
 
O Mixer é uma espécie de liquidificador em miniatura, mas que consegue desempenhar a 
mesma função. 
No mercado estão disponíveis nos mais variados tamanhos e preços, basta escolher aquele 
que mais lhe agrada. 
 

7 - Bloco de facas 
 
Um item que deixa sua cozinha com muito mais charme é o bloco de facas. Quando de boa 
qualidade ele pode fazer uma diferença e tanto na decoração da sua cozinha. 
 

https://pixabay.com/pt/photos/cozinha-geladeira-inox-interiores-2135393/
https://pixabay.com/pt/photos/horizontal-balan%C3%A7a-de-cozinha-preto-236899/


Algumas marcas se destacam no mercado, como: Zwilling, Tramontina, Shun, entre outras. 
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8 - Fritadeira elétrica 
 
É possível fritar seus alimentos sem óleo, deixando-os muito mais saudáveis. Uma ótima 
opção para quem está de dieta e deseja comer uma batata-frita é fazer na fritadeira elétrica. 
 
Elas viraram moda há alguns anos atrás e continuam muito vendidas por serem produtos 
que proporcionam receitas realmente gostosas. Um frango assado na air fryer fica ótimo, 
assim como batatas fritas. Todo tipo de carne pode ser feito nela, sem medo. 
 

9 - Espremedor de frutas elétrico 
 
Nesse tipo de objeto, usa-se toda a feira,sem desperdiçar nenhuma parte. Basta colocar as 
frutas e aguardar o suco. 
 
Isso faz com que a bebida tenha muito mais nutrientes e vitaminas, que são desperdiçadas 
quando jogamos a casca fora. 
 

10 - Máquina de pão 
 
Os pães encontrados nos mercados são cada vez mais industrializados e compostos por 
aditivos nada saudáveis. Ao comprar uma máquina de pão, a garantia da qualidade dos 
ingredientes e do armazenamento do alimento é garantida. 
 
Para ter uma cozinha moderna, é preciso estar ciente de que uma boa quantia será 
gasta.Porém,o retorno que esse investimento trará é maravilhoso. 
 
Analise os mais variados mercados e lojas, buscando sempre o melhor preço para os 
produtos desejados. Mas,não se esqueça que mercadorias de qualidade requerem um 
maior gasto, porque possuem qualidade superior. 
 
Lembre-se:o manuseio dos itens deve ser feito com cuidado, para não danificar as funções 
oferecidas pelo produto. 
Desejo-lhes boas compras, e muito sucesso com sua cozinha moderna. 
 
 

https://pixabay.com/pt/photos/bloco-da-faca-faca-cozinha-1897410/

