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Título novo...
Conteúdo mais
abrangente

N

a mudança do titulo Pizzas & Massas
para Italian Food, fizemos algumas alterações no conteúdo da revista; isto é meio
óbvio, caso contrário, não haveria motivo para termos alterado o título!?
A principal modificação foi no conteúdo intrínseco. Antes, os artigos
eram menores, sem muitos detalhes. Optamos por escrever artigos com
maior profundidade e riqueza de informações; mais história, mais nomes,
mais anedotas para prender a atenção dos leitores. Isto, é claro, requer maior
volume de trabalho, principalmente de pesquisa, por parte de nossa equipe
editorial, chefiada pela nossa Editora Chefe, Marcia Fani.
Também introduzimos uma seção totalmente dedicada aos deuses grego
e romano, Dionísio e Baco. Na verdade, é impossível pensar em gastronomia
italiana sem imediatamente associá-la ao vinho. Uma massa com cerveja?
Heresia! Passamos não somente a promover a Associação Brasileira de Sommeliers - SP, como também publicamos sempre um artigo de seu presidente,
além de outras matérias de interesse.
A seção Feiras & Eventos também engordou; é claro, já que a revista
passou a ser mais abrangente, cresceu o número de eventos relacionados ao
seu escopo. Passamos, então, a dar mais informações e relatos sobre o que
ocorre ao redor do mundo.
A revista é feita por nós, mas para vocês! Recebemos aqui e acola alguns
elogios por essas mudanças, mas gostaríamos de saber se esses foram comentários isolados ou se, realmente, estamos no caminho certo, agradando nossos
leitores e anunciantes. Por isso, precisamos de suas críticas, elogios e sugestões. Não hesite em enviá-los para nós, via e-mail, wankenne@insumos.com.br
Boa leitura!
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