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Temos uma ótima novidade para contar a todos vocês! Depois de mais de um ano de planejamento, estudos e
muita mão na massa (literalmente) estamos abrindo oficialmente a Bake in Box, a nossa loja online de misturas
gourmet para sobremesas sem glúten e sem lactose.
Sabemos que mudar hábitos alimentares e buscar ingredientes alternativos é sempre um desafio para quem tem
intolerâncias ou alergias alimentares. E quando o assunto é doces, a dificuldade pode ser ainda maior, pois nem
sempre as substituições chegam ao resultado que estávamos esperando.
A Bake in Box foi concebida com o objetivo de levar opções saudáveis e saborosas de sobremesas sem glúten e
sem lactose para qualquer parte do Brasil. Mas queríamos ir além de apenas entregar as nossas misturas. Afinal,
quem disse que basta ter os ingredientes à mão para fazer aquele Petit Gateau maravilhoso?
Foi aí que decidimos incrementar nossos kits de misturas com acessórios culinários, um folheto com a receita
passo a passo, além de vídeos que vão ajudar você a ter uma experiência gastronômica divertida e deliciosa! O
formato de preparo também foi pensado para que você consiga preparar a sua sobremesa de forma simples e em
poucos passos.
A escolha dos ingredientes para a nossa linha de produtos também foi outro ponto importante. Optamos por
utilizar ingredientes de alta qualidade, como o chocolate 63% cacau, óleo de coco extra-virgem, farinha de trigo
sarraceno, batata doce, chia, nozes, entre outros ingredientes que agregam valor nutricional às sobremesas. Para
produzir um alimento isento de glúten, optamos por usar apenas insumos livres de glúten em todas as nossas
preparações. Desta forma, tanto as pessoas que optam por uma dieta isenta de glúten quanto celíacos podem
consumir as nossas sobremesas.

Linha de Produtos Bake in Box

A linha de produtos é composta por três sobremesas: Petit

Gateau

, Brownie Fit e Cupcake Coco & Limão. Todas são zero glúten e zero lactose. O Cupcake Coco & Limão é a
nossa opção para quem possui alergia às proteínas do leite de vaca. Novidades devem surgir em breve. Novas
receitas já estão sendo testadas!

Linha de aventais e acessórios para cozinha
Para quem curte cozinhar, dê uma olhadinha na linha de aventais e acessórios da Capobella.Os aventais são
um charme e você vai encontrar modelos para crianças e adultos.

10% de desconto + brinde especial
Queremos fazer um mimo, um agradecimento especial para todos que estão conosco e que acompanham as
nossas publicações e compartilham suas histórias em nosso site e redes sociais. Além dos 10% de desconto
para todos os leitores do Semlactose, as 50 primeiras compras acima de R$ 80,00 receberão como brinde
um jogo de colheres medidoras!

BAKEINBOX10
Você deve usar o cupom de desconto no carrinho de compras BAKEINBOX10 para obter o seu desconto.

Aproveite a promoção que começa hoje e termina quando acabar o estoque dos brindes. Para visitar a nossa loja
você pode acessar o link LOJA aqui no Semlactose ou pelowww.bakeinbox.com.br

Muitas novidades legais, não é mesmo? Depois que você preparar as nossas sobremesas, conte aqui pra gente
como ficou e poste as fotos e videos com a hashtag #bakeinbox pra gente acompanhar as criações de vocês.

