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Colher de café 

Colher de chá 

Colher de sobremesa 

Colher de sopa 

Colher de plástico 

Garfo de mesa 

Garfo de sobremesa 

Faca de mesa 

Faca de corte pequena 

Faca de corte média 

Faca de corte grande 

Porta talheres 

 

 

 

 

 

 

Amassador de alho 

Conjunto de medidas 4pçs 

Funil de plástico 

Pincel pequeno 

Pincel médio 

Pincel de silicone 

Espátula de silicone (com haste de alumínio) 

Espátula inteira de silicone 

Concha de nylon 

Espátula de nylon 

Colher arroz de nylon 

Assadeira teflon retangular 

Bacia de plástico pequena 

Bacia de plástico média 

Caneca de alumínio média 

Conjunto de inox tipo bowl com 3 pçs + 
tampas de plástico 

Escorredor de alumínio grande 

Escorredor de prato 

Forma redonda com buraco 

Boleador 

Espremedor de batatas 

Ralador inox médio 

Tesoura 

Fouet 

Escumadeira 

Colher grande inox 

Concha 

Descascador 

Conj. peneiras alumínio 3pç 
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Jarra inox 

Medidor de plástico de 1L 

Placa de corte grande 

Placa de corte pequena (detalhes em 
vermelho, laranja e azul) 

Secadora de folhas de plástico  

Vasilha retangular de plástico pequena  

Vasilha retangular de plástico média  

Proveta de 1000 ml  

Proveta de 100 ml  

Proveta de 10 ml 

Becker de 250 ml 

Copo americano simples 

Copo americano duplo 

Pires de vidro  chá 

Pires de vidro café  

Xícara de vidro café 

Xícara de vidro chá 

Tigela de vidro sobremesa 

Prato de vidro raso 

Prato de vidro fundo 

Prato de vidro sobremesa 

Panela inox com alça funda (grande) 
Tramontina 

Panela inox com alça (média) Tramontina 

Panela inox com cabo e tampa (pequena) 
Tramontina 

Panela inox com cabo e tampa Tramontina 

Panela inox com cabo sem tampa 
Tramontina 

Cozi-vapor inox Tramontina 

Fervedor Inox Tramontina 

Panquequeira média Tramontina 

Frigideira média 

Taça de sobremesa 

Panela de pressão  5L 

Panela de pressão 1,5L 

Panela de pressão 7L 

Taças para sobremesa 

Ramequim  

Marinex de vidro 

Travessa de porcelana  

Forma alumínio  redonda 
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Forma alumínio retangular 

Ralo alumínio pequeno 

Bacias de plástico grande 

Pratos de sopa e de sobremesa de 
porcelana 

 


