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O Que Comprar Para Equipar a Cozinha se 
Ganhar na Loteria? 
 
Mobiliar uma cozinha na maioria das vezes requer um elevado poder aquisitivo. Algumas 
pessoas tendem a optar por comprar menos móveis, devido ao alto valor gasto nesse 
investimento. 
 
Mas, quando um indivíduo ganha na loteria, dinheiro não pode mais ser considerado um 
problema. Ele é a solução! 
 
Aposto que você já pensou “o que vou comprar se eu ganhar na loteria?”. 
 
Caso você tenha sido sortudo e recebido um grande prêmio, renovar a decoração da 
cozinha ou até mesmo comprar uma casa nova com uma cozinha de última geração é 
essencial. 
 
Além de um design personalizado, eletrodomésticos de luxo são feitos com uma melhor 
matéria prima,consequentemente aumentando sua qualidade e durabilidade. Por esse 
motivo, você terá o privilégio de mobiliar sua cozinha com móveis incríveis. 
 
A seguir, iremos apresentar o que se pode comprar de melhor em termos de utilidades 
domésticas ao ganhar na loteria: 

1 - As melhores panelas do mundo 
 
Existem inúmeras vantagens em se comprar as melhores panelas do mundo. Com o 
material extremamente reforçado e de ótima qualidade, essas panelas não riscam com 
tanta facilidade. 
 
Seu cozimento é mais uniforme, além de sua durabilidade ser maior. 
 
As marcas de panelas mais desejadas são: WMF, Silit, Staub e Le Creuset. 
 

2 - Coifas de Inox 
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Ideal para remover o mau cheiro que se instala na cozinha após frituras, principalmente em 
recintos fechados. 
 
Isso torna o ar mais purificado, trazendo diversos benefícios a sua saúde. 
 
Com o dinheiro do prêmio você poderá comprar coifas de última geração e fabricadas com 
os melhores materiais disponíveis no mercado, como o aço inox. 

3 - Cooktop por Indução 
 
Possui o formato de uma bandeja, podendo ser instalado em qualquer superfície plana da 
sua casa. 
 
Suas opções de funcionamento são variadas, como por exemplo:energia elétrica,gás ou 
indução. 
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4 - Geladeira Inteligente com Painel LED 
 
Os novos lançamentos possui diversos atrativos, entre eles novos botões com diversas 
funções. 
 
É possível controlar a luminosidade, intensidade da refrigeração do freezer e do interior da 
geladeira. 
 

5 - Eletroportáteis Conectáveis (IoT) 
 
Ter que carregar o liquidificador até a bancada pode ser um processo trabalhoso. Além 
disso, caso você faça uma viagem, é complicado colocar esse tipo de eletrodomésticos na 
bolsa. 
 
Por esse motivo, os eletroportáteis foram criados. 
 
Possuem a mesma função de um liquidificador normal,mas diminuem o espaço ocupado. E 
tem mais,ainda são capazes de ocupar sua cozinha,dando um ar mais sofisticado. 
 

6 - Liquidificador Profissional 
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Esse liquidificador é capaz de agitar, triturar, preparar purê, liquefazer, pulsar e triturar gelo. 
 
Tantas opções em um só eletrodoméstico, faz com que seus compradores não se 
arrependam. 
 

7 - Cafeteira Expresso Automática 
 
O preparo do seu café nunca foi tão fácil, e com as melhores cafeteiras expresso 
automáticas é possível programar o seu preparo com uma antecedência de 24h. 
 
E tem mais, essa cafeteira é sustentável, não tendo a necessidade do uso de filtros de 
papel. 
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8 - Adega climatizada 
 
Escolher uma boa adega é ideal para a manutenção da qualidade do seu vinho. 
 
Controle de temperatura, umidade, ventilação interna e sistema antimofo. 
 
Tantas variáveis em um só produto, gerando condições ideias para a hora que for consumir. 
 

9 - Cervejeira 
 
É possível armazenar até 75 latinhas dentro de uma cervejeira. 
 
A temperatura ideal será escolhida pelo cliente, de acordo com seu gosto. 
 
Existem diversos aparelhos para a decoração da sua cozinha caso ganhe na loteria. Nesse 
artigo, demos alguns exemplos dos melhores eletrodomésticos. 
 
Com os eletros e utensílios domésticos listados neste artigo, sua cozinha se tornará 
extremamente luxuosa e agradável. 
 
Boa sorte na sua pesquisa!. 
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