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Feitopra você
S E J A  E X C L U S I V A

Bem-vinda ao Catálogo de Natal do Palato Casa! Aqui, trazemos 

várias dicas de como receber a família e os amigos em casa com 

todo conforto e magia do Natal. Mostramos também algumas 

opções incríveis para presentear quem você mais ama nesta 

época tão especial, entrevistamos arquitetos para falar um pouco 

sobre tendência e decoração e, claro, selecionamos uma receita 

deliciosa para você surpreender seus convidados. Aproveite!
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Bem-vindaà nossa casa
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Natal é a época em que todo mundo se rende à magia. É 
tempo de reunir a família e os amigos em volta da mesa 
para relembrar os momentos marcantes do ano que está 
terminando e celebrar a chegada de um novo ano. O 
encanto começa com a ornamentação da casa. Ela emana a 
energia da data e decorar a árvore e pendurar os pisca-piscas 
são só alguns detalhes que fazem parte de um ritual 
superespecial. Trazer aconchego para o lar é primordial, 

ainda mais quando falamos de um momento como esse. 
Por isso, preparar a casa para receber os convidados faz parte 
dos preparativos natalinos mais esperados. Assim também 
é para nós, do Palato Casa. Já estamos com nossas árvores 
enfeitadas, a mesa já está posta e temos muitas novidades 
para fazer do seu Natal um momento único e inesquecível, 
como você e sua família merecem. 
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Turbo Juicer 220v

Preparar sucos ficou muito fácil! 
Com a centrífuga Mondial Turbo, 
é só adicionar suas frutas fa-
voritas e seu suco já sai coado! 
Tudo isso graças ao coletor com 
peneira, que retém o bagaço e as 
sementes das frutas.

Centrífuga 
Mondial 

R$289,00

Lov 220v

Que tal um cafezinho? Leve 
para sua casa esta cafeteira 
compacta e ef iciente e garanta 
café quentinho a qualquer 
hora. Com design inteligente, 
ela se adapta perfeitamente a 
qualquer ambiente.

Cafeteira
Três Corações

R$199,00

Bella Massa Red 220v

Com quatro velocidades, mais 
a função turbo, esta batedeira é 
perfeita para preparar suas recei-
tas favoritas. Além de sua prati-
cidade, vem com copo medidor 
inquebrável, batedores de aço e 
espátula.

Batedeira
Mondial

R$299,00R$429,00

Vermelha ou branca 220v

Compacta e cheia de estilo, a 
Essenza Mini é perfeita para 
compor o cantinho do café, pois 
une praticidade e qualidade como 
ninguém. Embarque nos sabores 
e aromas da Nespresso.

Cafeteira Nespresso 
Essenza Mini

R$399,00R$549,00
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Ceramic cores diversas

Procurando uma peça prática e 
com um design lindo? A Cocotte 
mini, da Le Creuset, é perfeita 
para servir entradas e tira-gostos, 
podendo ser levada ao forno, 
micro-ondas e lava-louças.

Minicocotte
Le Creuset

Branca und.

Não tem hora e nem estação 
para tomar sorvete! A sorveteira 
da KitchenAid é um acessório 
superespecial que prepara até 1,9L 
de sorvete, f rozen e sobremesas 
geladas com a consistência ideal em 
muito menos tempo.

Sorveteira para Stand 
Mix KitchenAid

21cm

O moedor da Le Creuset é 
perfeito para o dia a dia do chef 
da casa. Com um design cheio 
de personalidade, é um item 
indispensável para a sua cozinha.

Moedor de pimenta 
Le creuset

R$169,00 R$599,00R$849,00

R$399,00R$499, 99R$219,00R$229,00

48 litros 220v

Dá para fazer pizza em um forno 
elétrico? Claro que sim! Com o 
forno elétrico da Mondial ficou 
superfácil fazer pizzas, sanduíches 
e torradas. Ele aquece, cozinha, 
tosta, assa e grelha. Incrível, não 
é? Visite o Palato Casa e garanta 
o seu.

Forno elétrico 
Mondial
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Positano

Kaftan
Trussardi

Capri Nero 86cmx163cm

Toalha de praia
Trussardi

Capri Ornela 

Pijama
Trussardi

Elegância e leveza 
para o seu verão

Trussardi
A Trussardi está presente no Palato Casa 
durante o ano inteiro! Cheia de personalidade 
e requinte, a marca conquista fãs, e não é à 
toa. Seja em itens de cama, mesa e banho, 
saídas de praia ou aromatizantes, a nova 
coleção de verão vai encantar os consumidores 
mais exigentes, sempre com uma boa pitada 
de bom gosto e com um olhar para moda de 
conforto e bem-estar. Você vai se apaixonar! 

NOVIDADES
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Viva a magia
do Natal

Essa época tem o poder de envolver as 
pessoas. O clima de companheirismo e de 
leveza toma conta da família e dos amigos, 
que se unem para os preparativos da ceia 
de Natal, dos petiscos e dos comes e bebes 
desse encontro tão especial. Todos se 
reúnem com a missão de confraternizar, 
desde a escolha e montagem da decoração 
até a tão aguardada ceia natalina para 
brindar o ano novo que se inicia! Confira ao 
lado algumas dicas que preparamos para 
tornar o seu Natal ainda mais inesquecível.
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Se tem uma coisa que todo mundo quer 
quando está à f rente dos preparativos 
da ceia natalina é praticidade. Af inal, são 
muitos itens que não podem faltar: menu, 
decoração, lista de convidados etc. Por isso, 
é essencial investir em produtos-coringa 
como uma cafeteira de cápsulas (página 7), 
perfeita para servir aquele cafezinho após a 
ceia tão esperada.

A noite de Natal merece ser encantadora. 
Dê um toque especial às árvores de Natal 
com as f itas aramadas (página 21), que 
trazem beleza e tradição à sua decoração. 
Conf ira os modelos que mais combinam 
com você e aposte na beleza e na elegância 
que essas peças dão ao ambiente. 

Falou em família e amigos reunidos, não 
tem como não pensar em uma mesa farta e 
cheia de delícias. E no Natal não poderia ser 
diferente. Requinte e sof isticação são mais 
que bem-vindos nessa ocasião tão especial, 
por isso opte por acessórios e louças que 
tragam ainda mais elegância à sua mesa. 
Aposte nas f itas e bolas para compor aquele 
arranjo central. É uma ótima pedida!

Toda ceia completa guarda um ponto 
alto: as bebidas. Elas vão harmonizar com 
o menu escolhido, trazendo o equilíbrio
perfeito. Escolha o jogo de taças ideal para
brindar a noite com toda a família em alto
estilo. Visite o Palato Casa e conf ira!

Praticidade

Decoração

Gastronomia

Bebidas



1 4

Como escolher a decoração de 
Natal deste ano?

Qual a tendência para o Natal 
2020?

R.: Cada um tem um gosto e estilo 
diferentes e tudo bem! A escolha dos 
elementos naturais, como galhos secos 
e raízes, juntamente com um toque de 
dourado, através de bolas foscas, pode 
ser uma ótima opção. Ah, se quiser 
ousar um pouco mais, vale a pena 
investir na canela em pau, elemento que 
faz muita diferença na decoração da 
mesa posta, por exemplo.

R.: Para este ano, apostaria em flores, 
folhagens desidratadas e muitas velas 
para trazer ainda mais aconchego e um 
toque mais lúdico. Vale a pena contrapor 
essas cores mais terrosas com um toque 
de vermelho, verde e dourado, presentes 
na decoração natalina do Palato este ano.   

02.01.

Tendências de decoração
natalina

Walmy Becho

Decorador
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A ceia, def initivamente, é um 
dos momentos mais aguarda-
dos. Como personalizar e dar 
a sua cara à decoração deste 
momento tão especial?

Como trazer aconchego às 
ceias mais intimistas, tendência 
deste ano?

R.: As ceias serão regadas a muitos 
sentimentos: muita união, valorização 
da vida, das amizades e da família, 
principalmente. Para deixar tudo isso 
ainda mais interessante, vale a pena 
colocar velas, frutas e folhas naturais 
nos arranjos das mesas postas. Tirar do 
armário aquela toalha de mesa especial 
e colocar música ambiente também 
trazem mais personalidade a esse 
momento. 

R.: Muito charme e elegância também 
vão acompanhar as ceias intimistas 
deste ano. Usar aquela louça guardada 
ou prataria, herança familiar, traz mais 
elegância e acolhimento. Isso tudo, claro, 
regado a comida saborosa, boa bebida e 
muito amor.

03. 04.

Palato Casa | Natal 2020
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Saiba como dar um up 
na decoração da sua  
árvore de Natal

Sua árvore    de cara nova
Chegou a hora de montar o adereço mais típico e 
tradicional desta época do ano: a árvore de Natal. 
Escolher os acessórios, como bolas, f itas e luzes, é 
uma emoção à parte. O ritual de montagem reúne 
a família inteira e é uma ótima opção fazer essa 
atividade com os f ilhos. Eles são os que mais se 
encantam com a magia natalina. Mas como dar 
um up naquela árvore que você já tem em casa? 
As opções são variadas: cores diversas e acessórios 
mais ousados podem trazer um toque moderno, 
sem sair do clássico, que é a tendência para este 
ano. As bolas natalinas são perfeitas para dar um 
toque de elegância à sua árvore, pois suas cores 
vibrantes trazem mais luz e sof isticação a essa 
decoração tão especial. Outra ótima opção é ousar 
nas f itas decorativas, que dão um charme incrível 
a árvores de médio e grande porte, pois conferem 
uniformidade e harmonia à sua decoração 
natalina. Seja clássica ou moderninha, no Palato 
Casa você encontra os elementos perfeitos para 
compor toda a magia do Natal. Visite-nos e 
apaixone-se!
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Vermelha und.

Com essa f ita acetinada, sua 
decoração ganhará mais vida 
e estilo. O vermelho é uma 
opção que, combinado a outros 
elementos, traz um Natal clássico 
ou moderno, como a imaginação 
mandar!

Fita acetinada 
Imstreck

Diversas 4 und. 6cm

Elas já são tradição e funcionam 
como a cereja do bolo. Lisas, 
com glitter ou mais sofisticadas, 
trazem o brilho e a magia desta 
época do ano.

Bola
natalina

R$10,77 R$27,45

Vermelha e branca 25cm

Os enfeites natalinos são um 
charme à parte. A raposa Tok 
da Casa é perfeita para trazer o 
lúdico e o mágico de todo bom 
Natal.

Raposa
decorativa

R$97, 30 R$15, 33

Diversas 4 und. 6cm

Em uma proposta minimalista, 
esse jogo de bolas é perfeito 
para árvores menores e mais 
mimosas. Elas trazem delicadeza 
na medida certa. Aproveite!

Bola
natalina

R$35 , 90

R$139,00 R$21 , 90

R$54 , 90
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Luce sisal und. Jr. Fitas 75mm bege Dourado 8cm

Luminária
Copa&Cia

Fita
voal

Bola decorativa 
Copa&Cia

R$27,94R$39, 90 R$9,19R$45 , 90 R$27,94R$39, 90

Decoração | Natal 2020
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Dourada 10cm Prata und.

Bola decorativa 
Copa&Cia

Fita aramada 
Dea

R$25,13R$35 , 90 R$4, 39R$21 , 90

Se você ama decoração, 
precisa fazer parte do Clube 
Decorando, um clube de 
compras especial para quem 
adora f icar por dentro de 
todas as novidades do mundo 
de casa, decoração, cama, 
mesa e banho. 

A cada quinzena, você tem 
acesso a descontos exclusivos 
em produtos incríveis.  

Baixe o aplicativo do Palato 
e participe!

Palato Casa | Natal 2020
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*Valores referentes às avores. Decoração não inclusa.

D’Ville und.

Árvores de 
Natal

R$499,001 ,50m

R$699,001 ,80m

R$1490,002,25m

R$3290,003m

Palato Casa | Natal 2020
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Para compor sua árvore 
natalina, a coruja Cromus 
é perfeita porque traz uma 
vibe florestal às decorações 
mais simples, unindo bom 
gosto como ninguém.

Lisa ouro 8 peças. 7cm

Procurando o kit de bolas 
perfeito? Acaba de encontrar. 
Elas trazem luz e sofisticação à 
decoração natalina e são perfeitas 
para adornar árvores de porte 
médio. 

Jogo de bolas 
Cromus

D’Ville und.

Esse miniporco-espinho traz todo 
o encantamento de uma floresta
natalina para dentro da sua casa. É
perfeito para compor decorações
mais tradicionais. Aproveite!

Enfeite de
porco-espinho

Onda 4 und. 6cm

Elas são a coroa da decoração. 
São quase sempre escolhidas 
para recepcionar os visitantes, 
pois trazem aconchego e tradição 
natalina.

Guirlanda de 
maçã com berry

R$10,96R$21 , 90

R$25,13R$35 , 90

R$16,48R$54 , 90

Vermelha und.

Coruja
Cromus

R$14,96R$29, 90
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A época de maior celebração está chegando. As festas de fim de 
ano são sempre regadas a boa comida, drinks e o mais importante: 
reunião com a família e os amigos. Em tempos delicados como os 
que estamos vivendo, as aglomerações serão menores e muitas 
famílias vão se dividir em pequenos núcleos. Pensando nisso, 
resolvemos trazer algumas dicas para receber quem você mais ama 
com segurança e aconchego. 

Primeiro, tenha em mente o menu da noite. É bom sempre pensar 
que a ceia natalina é, antes de comidas típicas e tradicionais, um 
momento de descontração, partilha e troca de afeto. Convidados 
satisfeitos são a chave para uma noite leve e alto-astral. Procure 
saber se algum dos seus convidados é alérgico a alguma iguaria, se 
tem preferências ou se não consome álcool, por exemplo. Reunião 
boa é aquela em que todo mundo está feliz.  Outra dica muito 
importante é oferecer um espaço bacana e confortável para os 
convidados. Como o número de pessoas este ano vai ser menor, 
não tem desculpa: todo mundo precisa estar confortável. Se a mesa 
de jantar é pequena, deixe à disposição mesas de apoio, cadeiras e 
bancos. Afinal, conforto é tudo! Por último, e não menos importante, 
a decoração! Ela é um dos artifícios mais usados para trazer a magia 
e o espírito natalinos para fachadas, varandas e, claro, para dentro de 
casa. Na mesa posta, depois do cardápio, ela é quem mais brilha, pois 
confere aconchego e transmite cuidado para os seus convidados. 
Opte por temas clássicos e atemporais. Você vai encantar a família e 
os amigos, pode ter certeza! 

Seja umaexcelenteanfitriã
Surpreenda os seus  
convidados nas  
festas de fim de ano
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Linha Tropical 24 peças

Aposte nesse faqueiro para trazer 
mais charme e praticidade para a 
sua cozinha. Com design arrojado, 
ele é perfeito para áreas externas, 
como churrasco na piscina ou casa 
de praia.

Faqueiro
Casambiente

R$ 159,00R$169,00

Casambiente 6 peças 400ml

Esse jogo de copos traz mais 
praticidade para o seu dia a dia porque 
une resistência e durabilidade. São 
6 copos produzidos com vidro de 
altíssima qualidade. Confira!

Jogo de copos 
Boston

R$49,90R$54 , 90

Sem estojo 10 peças

Esse jogo é a combinação 
perfeita entre o clássico e o 
moderno. É prático e possui toda 
a tradição e qualidade das peças 
Hercules. Aproveite!

Faqueiro
Hercules Mykonos

R$1590,00R$1790,00

R$ 139,00 R$45,90

R$ 1290,00 R$49,90

Und.

Esse prato da Scalla é perfeito 
para compor a mesa das festas 
de fim de ano. Cheio de estilo 
e feito com matérias-primas de 
altíssima qualidade, vai trazer 
mais charme à sua ceia.

Prato Scalla
Xadrez

R$54,90R$59, 90
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Peru natalino com farofa crocante

Receita de Natal
Preparar a ceia é um dos ápices das celebrações de f im de 
ano. O prato principal é um convite para viver uma noite 
inesquecível. O tradicional peru natalino promete agradar os 
paladares mais sof isticados. Confira uma receita simples e 
deliciosa dessa iguaria amada por todos.

Ingredientes
para o peru:

• 1 peru descongelado;

• 500ml de vinho branco ou espumante;

• 450ml de suco de tangerina;

• 250g de bacon fatiado;

• mix de ervas desidratadas (salsa,

orégano e manjericão);

• 1 dente de alho amassado;

• sal e pimenta-do-reino a gosto.

Modo de preparo
do peru:

Passe alho por todo o peru e tempere com 

sal, pimenta-do-reino e ervas. Adicione 

o vinho e o suco de tangerina e deixe na

geladeira marinando por 24 horas. Logo

depois, coloque o peru em uma assadeira

com metade do líquido da marinada e

cubra com f ilme plástico e, em seguida,

com papel-alumínio. Leve ao forno

aquecido a 160ºC por 1 hora e 30 minutos,

até f icar totalmente cozido por dentro.

Retire o plástico e o papel-alumínio, faça

um corte no peito do peru e cubra com o

bacon em tiras, entrelaçando cada fatia.

Leve novamente ao forno até dourar, a

180ºC, por aproximadamente 20 minutos.
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Ingredientes para a farofa 
crocante:

• 100g de f igo turco picado;

• 150g de castanha-de-caju picada;

• 100g de avelã torrada picada;

• 100g de bacon picado;

• 50g de manteiga;

• 150 g de farinha de mandioca amarela;

• salsa picada.

Modo de preparo
da farofa:

Coloque o bacon em uma frigideira e deixe 

fritar até dourar. Coloque as frutas secas e 

a manteiga (se precisar), adicione a farinha 

e envolva bem tudo. Coloque a salsinha 

picada e sirva!

Palato Casa | Natal 2020
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Experimente a exclusividade

Sugestões
de Presentes

Neste Natal, surpreenda quem você ama 
com o presente perfeito! E aqui vai nossa 
dica: f ique atenta aos gostos e preferências 
dos amigos e familiares que, assim, não tem 
erro! No Palato Casa, você encontra itens 
incríveis para presentear com beleza, bom 
gosto, design e, claro, qualidade, como tudo 
que oferecemos. Venha nos visitar ou ainda 
nos acompanhe nas redes sociais e em nosso 
aplicativo. Assim, você f ica por dentro de 
todas as novidades. Baixe o app e encante-se! 
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Natal é tempo de afeto, união 
e de troca de presentes, é 
claro! Pensando em levar mais 
segurança e comodidade para 
você, o Palato Casa também 
oferece o serviço de delivery. 
É só baixar o aplicativo ou 
acessar loja.palato.com.br 
para garantir os mimos da 
família inteira. Af inal, não tem 
nada melhor que acertar no 
presente e ainda celebrar as 
dádivas de um ano ao lado de 
quem você mais ama. 

Presenteie
sem sair  
de casa
Confira nossa loja on-line

Palato Casa | Natal 2020
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6 peças 580ml

Elas são perfeitas para trazer mais 
requinte e sof isticação à mesa de 
Natal. Esse jogo da Bohemia une 
durabilidade e sutileza. Ideal para 
as reuniões de f im de ano.

Jogo de taças
Bohemia

Auguri branca redonda 1,80m 

A toalha da Auguri é perfeita 
para as celebrações de fim de 
ano. Seja para a ceia de Natal ou 
Réveillon, ela é a escolha certa 
para trazer charme e elegância.

Toalha
de mesa

Madeira Premium 6 peças

As facas Laguiole são 
confeccionadas em aço 
inoxidável de altíssima qualidade 
e cabo de madeira. São ideais 
para ornamentar a ceia natalina.

Jogo de facas
Laguiole 

R$149,00R$169,00 R$429,00R$449,00R$109,00
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Árvore de Natal 22cmx5cm

Ama ousar na cozinha e 
incrementar aquela receita 
típica de Natal? Os aros da 
Cimapi são perfeitos para 
o preparo de biscoitinhos
inesquecíveis. Conf ira!

Aro cortador 
Cimapi

R$39, 90 R$35,90

Marissa

De alumínio fundido de altíssima 
qualidade, as formas da Marissa 
são perfeitas para as boleiras de 
mão cheia terem sempre à mão. 
Elas unem design e elegância 
para uma cozinha sempre com 
cheirinho de bolo no forno.

Forma
para bolo

R$199,00

Granada vermelha 5 peças

Brinox é sinônimo de qualidade. A linha 
Granada é feita do melhor alumínio 
da categoria, que absorve o calor 
lentamente e se mantém conservado 
por mais tempo. Além disso, traz um 
pouco mais de requinte para a sua 
cozinha. 

Jogo de
panelas Brinox 

R$499,00 R$399,00
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Noivos
A decisão de manter o casamento na data marcada, no ano da pandemia, 
foi muito difícil e cheia de incertezas. Sabíamos que queríamos estar juntos 
o quanto antes, nem que, para isso, o casamento precisasse ser reduzido
significativamente. Começamos a organizar tudo durante a quarentena
e, aos poucos, as coisas foram sendo flexibilizadas e o casamento sendo
moldado à nova realidade. Hoje, estamos muito gratos a Deus por podermos
celebrar esse dia tão esperado junto de pessoas tão amadas, coisa que parecia
inimaginável uns meses atrás. Prezamos muito pela qualidade, variedade
e beleza na decoração, e isso sempre nos atraía quando pensávamos onde
colocar a lista de casamento. E o Palato, além de atender a todos esses
pré-requisitos, também ganhou pontos ao nos oferecer várias vantagens e
assistência na hora de escolher, receber e trocar nossos presentes. Tem sido
maravilhoso! E os convidados também adoram. Além do casamento em si,
estamos ansiosíssimos pela chegada do Natal! Os primeiros itens de casa
que compramos, faltando ainda 1 ano para o casamento, foram decorações
natalinas. Essa é a melhor época do ano para a gente e não vemos a hora de
celebrar nosso primeiro Natal estando casados, com a família reunida em
torno de um presépio bem lindo na nossa casa! Como toda grande família, a
ceia do dia 24 é sempre muito esperada, principalmente por também ser o
dia do aniversário da irmã do Raul. Mas nossa maior tradição acontece num
café da manhã bem delicioso no dia 25 com os familiares mais próximos,
quando sempre fazemos uma oração, comemos, conversamos sobre os
acontecimentos da noite anterior e finalizamos a manhã com um amigo
secreto revelado através de homenagens bem criativas, desde o mais novo até
o patriarca da família. Acredito que o ano novo sempre é uma oportunidade de
sermos melhores, independentemente das circunstâncias, podemos sempre
melhorar para servirmos melhor àqueles que amamos. Para nós, será um ano
novo muito especial por estarmos casados, e de muita gratidão a Deus por
toda nossa família estar com saúde!

Dandara Lins e João Raul se casaram
em 11 de outubro de 2020
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Edição e promoções válidas de 01/11/2020 até 31/12/2020
Imagens meramente ilustrativas.


