EXPEDIÇÃO FARTURA GASTRONOMIA CHEGA AO QUINTO ANO DE
PESQUISAS E COMPLETA O MAPEAMENTO DE TODO O BRASIL
Equipe sai a campo em busca de produtos, produtores, ingredientes e chefs de todo
território nacional, que depois farão parte dos livros, filmes, programa de rádio,
eventos do Projeto Fartura Gastronomia e Festival Cultura e Gastronomia de
Tiradentes

Nos meses de fevereiro e março acontece a última etapa da Expedição Fartura
Gastronomia, que há cinco anos consecutivos sai a campo pesquisando a cadeia
produtiva de ingredientes brasileiros. A equipe passará agora pelos últimos quatro
estados do País, completando os 26 estados brasileiros, o distrito federal e 60 mil
quilômetros percorridos.
Idealizada por Rodrigo Ferraz, a Expedição é uma viagem de pesquisa gastronômica
que colhe informações sobre regiões, seus produtos, produtores, mercados,
restaurantes e chefs.
O resultado deste trabalho de pesquisa é depois refletido nos eventos, como base para
a curadoria do Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes e dos eventos do Projeto
Fartura Gastronomia, além de se transformar em conteúdo para as redes sociais,
vídeos, programa de rádio, filmes e livros. Uma multiplataforma de comunicação e
divulgação da gastronomia brasileira.
Em fevereiro, a equipe liderada por Rusty Marcellini, curador do Projeto Fartura
Gastronomia e Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes, seguiu para o Acre,

Rondônia e Mato Grosso do Sul. Saindo de Belo
Horizonte, seguiu para o primeiro destino: a cidade Cruzeiro do Sul, no Acre. No
primeiro dia, o grupo acompanhou a produção de farinha de mandioca artesanal na
Central Juruá e visitou o Mercado de Cruzeiro do Sul para conhecer o feijão peruano,
produzido na região. Na cidade de Xapuri, visitaram um criatório de tartarugas.
Em seguida, a Expedição seguiu até a cidade de Rio Branco, onde a equipe pesquisou
ingredientes e pratos típicos da região, como a carne de rã e a castanha do Brasil, mais
conhecida como Castanha do Pará – o Acre é, na verdade, o maior produtor de
castanha no País, e não o Pará como se pensa. Um prato típico da região é a “baixaria”,
prato feito com cuscuz de milho, carne moída, vinagrete e ovo, cuja peculiaridade é ser
servido de madrugada ou no café da manhã. Além disso, a visita ao Mercado Central
foi comandada por Deocleciano Brito, chef de cozinha e especialista em panificação.
O segundo estado percorrido foi Rondônia, com a pesquisa dos ingredientes locais no
Mercado de Porto Velho, na capital, comandada pelo jovem chef Diogo Sabião, do
restaurante Jarude. Sabião estudou gastronomia no Instituto Gato Dumas, na
Argentina, e depois de experiências internacionais decidiu investir no desenvolvimento
gastronômico de Rondônia e voltou para suas raízes.
Ainda em Porto Velho, a equipe provou o tradicional bolo moca, feito com café e
castanha do Brasil, bastante encontrado nos bares da cidade. Na cidade Candeias do
Jamari, conheceram frutas nativas como cupuaçu, buriti, tucumã e babaçu, além da
doceira Maria Augusta Pedrosa preparando doces utilizando as frutas. Em Ariquemes,
pequenos criadores de tambaqui e pirarucu apresentaram seu trabalho à equipe da
Expedição. Em Monte Negro, a equipe do Fartura Gastronomia conheceu pequenos
criadores de rã da região.
A penúltima fase dessa etapa foi Mato Grosso do Sul, começando por Campo Grande.
A visita ao Mercado Central foi guiado pelo chef Paulo Machado e a Feira Indígena
guiada pela chef Letícia KalyMaracaya, índia Terena que apresentou os produtos
sazonais comercializados pelos indígenas. Por fim, o chef Paulo Machado, do Instituto
de Pesquisas em Alimentação Paulo Machado, levou a equipe para conhecer e provar a
linguiça de Maracaju, feita apenas com carne bovina e considerada patrimônio do
estado. O Instituto Paulo Machado surgiu para divulgar pesquisas de gastronomia,
oferecendo cursos, palestras e eventos, principalmente de Mato Grosso do Sul.
Em Bonito, o roteiro contou com a produção de farinha de bocaiúva, o caribeu
(guisado de carne com mandioca), as frutas nativas jaracatiá, guavira, umbu, jurubeba
e doce de leite pantaneiro. Em Corumbá, o estudo foi focado em ingredientes típicos
do pantanal, como o queijo nicola e a paçoca de pilão, além dos peixes tradicionais,
como o bagre e o pacu (corte da ventrecha) e inclusive pratos originários de outros
países, como a sopa paraguaia (bolo de milho salgado) e a saltenha boliviana com
influências de ingredientes do Mato Grosso do Sul: saltenha de frango com jambu e
tucupi e a de pirarucu de casaca.
A Expedição Fartura Gastronomia ainda passará pelo último estado, Santa Catarina, no
mês de março.

Sobre a Expedição FARTURA Gastronomia
A Expedição já percorreu nos três últimos anos 22 estados brasileiros e mais de 60 mil
quilômetros: o objetivo é explorar todo o Brasil agora em 2016. Em cinco anos de
pesquisa já passou por mais de 145 cidades e entrevistaram aproximadamente 400
personagens da gastronomia brasileira. Este ano o grupo passará por Acre, Rondônia,
Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. E assim como nos outros anos a conclusão do
trajeto dará origem a um livro e um documentário com relatos de todos os produtores
visitados, além das receitas executadas pelos chefs que acompanharam as etapas
utilizando os ingredientes de cada local.
Em 2014 o livro Expedição Brasil Gastronômico venceu o prêmio Jabuti na categoria
Gastronomia e ficou em segundo lugar na categoria Culinary Travel do Gourmand
World Cookbook Awards, a principal premiação de literatura gastronômica do mundo.
Em 2015, o livro Expedição Brasil Gastronômico Volume II conquistou o segundo lugar
na categoria Lifestyle/Sustentabilidade, também do Gourmand World Cookbook
Awards.

Sobre o Projeto Fartura Gastronomia
O material que resulta da Expedição Fartura Gastronomia será apresentado ao público
em eventos em quatro capitais do País e no Festival Cultura e Gastronomia de
Tiradentes. Além disso, esse material é distribuído em canais de comunicação como
livros, filmes, programas de rádio e redes sociais. Dessa forma, o projeto procura
valorizar a gastronomia brasileira e explorar o segmento em todos os seus aspectos:
uma determinada região, seus produtores e produtos, que inspiram receitas
preparadas por grandes chefs da culinária nacional.
Considerada a principal plataforma gastronômica em desenvolvimento no País, o
Projeto Fartura Gastronomia, concorreu com 109 projetos de 50 países, e ganhou o
second runner-up na categoria Inovação de Turismo do Unided Nation World Tourism
Organization, braço da ONU para tratar de projetos de turismo no mundo.

EXPEDIÇÃO FARTURA GASTRONOMIA 2016:
Fevereiro:
12 a 15 – Expedição Acre (Cruzeiro do Sul, Xapuri e Rio Branco)
16 a 17 – Expedição Rondônia (Porto Velho, Candeias do Jamari, Ariquemes e Monte
Negro)
19 a 25 – Expedição Mato Grosso do Sul (Campo Grande, Bonito e Corumbá)
Março:
13 a 22 – Santa Catarina
http://www.farturagastronomia.com.br/

Outras informações e imagens em alta resolução:
(11) 3057-3138
Yumi Miyake – yumi@agenciatao.com / (11) 99801-0259
Caroline Sacco – Caroline@agenciatao.com / (11) 99876-3281

