Projeto FARTURA GASTRONOMIA é segundo lugar em premiação internacional da
Organização Mundial do Turismo
Prêmio de Excelência e Inovação do Turismo foi entregue ao Projeto Fartura em Madrid, na
Espanha
O Fartura Gastronomia, que inclui o Festival de Gastronomia de Tiradentes e os Festivais
Fartura BH, Fortaleza e Porto Alegre, além da Expedição Fartura de Gastronomia, que reuniu,
em 2015, mais de 60 mil pessoas, movimentou aproximadamente 45 milhões de reais em
negócios, considerado principal plataforma gastronômica em desenvolvimento no país, foi
premiado, em segundo lugar, na categoria excelência e inovação de turismo, 12ª Edição do
Prêmio de Excelência e Inovação no Turismo, da Organização Mundial do Turismo (OMT), que
ocorreu no dia 20 de janeiro. Foram 17 finalistas selecionados entre 109 projetos de 50 países
e o vencedor da categoria Excelência e Inovação do Turismo foi o projeto da Lituânia Caminho
pelas Copas das Árvores, como Awardee of the category e em segundo lugar, empatado com o
Fartura gastronomia, foi o projeto espanhol Primeira Experiência Profissional.
A premiação da OMT, a mais importante do mundo no setor turístico, foi criada em 2003 e em
15 anos de existência já reconheceu mais de setenta instituições e organizações por suas
iniciativas inovadoras, tanto no turismo quanto para a economia do país.
“A gastronomia não está restrita à chefs e restaurantes. Envolve produtos, produção, receitas
preparos, sensações. Gastronomia é uma forma de expressão, é cultura é geração de negócios.
Para que ela seja reconhecidamente uma referência cultural e um setor econômico de
relevância, é preciso criar oportunidades de interação com o público em geral. Assim nasceu o
Fartura, um festival que permite às pessoas experimentarem a cultura de seu país e
movimenta a economia em torno da gastronomia”, diz Rodrigo Ferraz, idealizador do projeto
Fartura.
O Fartura Gastronomia é um projeto que envolve pesquisas realizadas durante a Expedição
Fartura Gastronomia e cujo conteúdo é a base para os festivais Fartura Belo Horizonte, Porto
Alegre e Fortaleza e do tradicional Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes. Além dos
eventos, o projeto produz conteúdo digital, livros premiados, documentários e programa de
rádio. O objetivo do festival é promover a cadeia produtiva alimentar, resgatando tradições
regionais e celebrando a gastronomia por meio do conteúdo gerado nessas pesquisas.

Sobre o Projeto Fartura
O Projeto Fartura, que inclui o Festival Cultura e Gastronomia Tiradentes, tem como base as
pesquisas realizadas durante a Expedição Fartura Gastronomia. Esse conteúdo é a base de
informações para a realização dos demais eventos, Festival Fartura BH, fartura Porto Alegre e
Festival Fartura Fortaleza, e para composição dos canais de comunicação: web séries, filmes,
documentários, programa de rádio, livros e conteúdo para redes sociais, o que torna Projeto
Fartura o principal projeto de gastronomia em desenvolvimento no país.
Em 2015, apenas nos eventos farturas BH e Fortaleza, em cinco dias, aproximadamente 20 mil
pessoas passaram pelo evento, que contou com programação intensa, com mais de 205

atrações gastronômicas e 82 atrações musicais e culturais, onde os visitantes degustaram
comidas de norte a sul do país. Já o 18º Festival Cultura e Gastronomia Tiradentes reuniu
aproximadamente 40 mil pessoas em dez dias de evento, com mais de 200 atividades
gastronômicas entre jantares, aulas, cursos e degustações e 350 profissionais da gastronomia
entre chefs, palestrantes, pesquisadores, sommeliers, produtores e empreendedores.

Mais informações:
http://www.farturagastronomia.com.br/
Vídeos:
https://www.youtube.com/channel/UCQfnyEQ_vEsVpoZPtX376JQ
Instagram: @farturagastronomia
Facebook: www.facebook.com/farturagastronomia
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