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 A Best of Portugal apoia instituições de caridade com as receitas das malhas para bebés..  

B❤P Charity 

Também queremos apoiar organizações sem 

fins lucrativos na medida do possível. 

Vendemos a roupa de bebé feita à mão sob a 

marca „B❤P Charity“ (Best of Portugal 

Charity). 

O que nós fazemos? Usamos nosso tempo 

livre, por exemplo, para fazer roupas de bebê à 

mão. 

Doamos os lucros para uma organização que 

ajuda crianças carentes. 

Onde pode comprar? A partir de  Maio 2022 

na nossa loja e online. 

 

  

Conteúdo 

❖ B❤P Charity 

❖ Horário de funcionamento 

❖ Novos Produtos/Sugestões 

❖  Aprenda Alemão  

Sugestões:  

Azeite extra virgem 

Vinho Douro Prime 

Alfarroba 

Vinho para verão 

Bacalhau 

Carteiras e cestas 

Férias 

18.07. – 05.08.2022 
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Horário de funcionamento 

Nosso horário normal de funcionamento:  

Seg–Sex 10:00–13:30 e das 14:30–18:30. 

No verão estaremos encerrados de 18.07. até 

05.08.2022. 

 

Sugestões  

Azeite Extra Virgem 

 

Apesar de toda a turbulência dos preços, até 

agora conseguimos manter o preço do azeite 

igual. O azeite prensado a frio (“extra virgem”) 

provém de olivais do Alto Douro. 

5L - € 49,90, 2L - € 22,60, 0,5L - € 7,80 
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Vinho da  Douro Prime 
A gama de produtos da Douro Prime (do Alto 

Douro) foi agora complementada por um vinho 

rosé "Tranquilo Rosé". Os vinhos tintos 

Inquieto Touriga Nacional e Inquieto Reserva, 

bem como o vinho branco Tranquilo, estão 

naturalmente disponíveis. 

 

Alfarroba 
A alfarroba tornou-se recentemente muito 

popular em Portugal. Alguns dizem que é um 

substituto do chocolate, mas para nós é uma 

deliciosa experiência de sabor. Temos 

alfarroba em barra, para barrar ou em pó para 

processar (bolos, pão,…). 

 

 

Vinho para o Verão 
Descobrimos os magníficos vinhos da região da 

Bairrada. Até descobrimos um excelente 

espumante da região! 
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Bacalhau  

É provavelmente o peixe mais famoso de 

Portugal. Temos o peixe seco (salgado) em 

diferentes variações, com e sem espinhas. 

DICA: Com o Bacalhau e a batata palha, pode 

fazer de forma rápida e fácil, por exemplo, 

"Bacalhau com natas" ou "Bacalhau à Brás". 

Pode encontrar boas receitas na internet!

 

 

Carteiras e malas 
As carteiras de cortiça são muito populares, o 

material é durável e o design é ótimo. Também 

temos cestas de junco tecidas à mão.
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Aprenda Alemão connosco 

 

a alfarroba – das Johannisbrot 

o azeite – das Olivenöl 

a carteira – die Tasche 

a mala – der Koffer  

o peixe – der Fisch 

o sal - das Salz 

o verão – der Sommer  

o vinho – der Wein 

 

 


