Projeto Fartura Gastronomia realiza cinco festivais em 2016
Além de Fortaleza, Belo Horizonte e Tiradentes, duas novas capitais entram para o
calendário. Porto Alegre e São Paulo consolidam o Fartura Gastronomia como um dos
maiores projetos gastronômicos do País
O Projeto Fartura Gastronomia vai inclui duas capitais brasileiras no seu calendário de
festivais: Porto Alegre e São Paulo. Com a experiência de 19 anos completados em
2016 do Festival Gastronômico de Tiradentes, e três de Festivais, o fartura que
movimenta as cidades onde passa chega em novas praças.
O primeiro festival será o Fartura Porto Alegre, em abril, seguido pelo Fartura
Fortaleza, em maio, Fartura SP em junho e Festival Cultura e Gastronomia de
Tiradentes, em agosto. O último evento do ano será o Fartura BH, em setembro.
Os eventos dedicados à gastronomia vêm crescendo ao longo dos anos no Brasil e
tornaram-se vitrine deste setor, além de promover interação entre os produtores e os
consumidores. Os festivais Fartura Gastronomia oferecem, desde seu início em 2014,
uma intensa programação gastronômica, cultural e musical, com a presença de chefs e
produtores de todo o país. Os festivais contam com sete áreas diferentes: Espaço Chefs
e Restaurantes, Cozinha ao Vivo, Produtos e Produtores, Petiscos, Lanches e Doces,
Espaço Aulas Senac e Espaço Degustação Senac. Em 2016 será o segundo ano do
Fartura em Fortaleza, terceiro do Fartura BH e a 19º edição do Festival Cultura e
Gastronomia de Tiradentes, cuja primeira edição foi em 1998. O Fartura Fortaleza
levou mais de oito mil pessoas em três dias de evento, que contou com 95 atrações
gastronômicas, 110 profissionais da gastronomia e 50 apresentações artísticas e o
Fartura BH levou para a capital mineira dez mil pessoas em dois dias de evento, 110
atrações gastronômicas, 130 profissionais da gastronomia e 32 atrações turísticas,
entre elas, Arnaldo Antunes e a cantora Céu. Já o festival Cultura e Gastronomia de
Tiradentes teve a presença de 40 mil pessoas em 10 dias de evento, com 200 atrações
gastronômicas, 350 profissionais da área, 70 atrações artísticas. A média de pratos
vendidos em cada evento é de 25 mil pratos.
Idealizado em 2014 por Rodrigo Ferraz, o Projeto Fartura Gastronomia é uma
multiplataforma que envolve pesquisas, viagens, eventos e canais de comunicação
que, integrados, exploram a gastronomia em todos os seus processos, da produção
dos alimentos até a mesa do restaurante. Ferraz também é, desde 2009, diretor do
Festival Cultura e Gastronomia Tiradentes.

As pesquisas realizadas durante a Expedição Fartura
Gastronomia - a viagem gastronômica que colhe informações nas diversas regiões do
Brasil, seus produtos, produtores, mercados, restaurantes e chefs, ou seja, toda a
cadeia produtiva - é a base do projeto. Além disso, todo esse conteúdo é apresentado
posteriormente em livros, documentários, programas de rádio e durante os festivais.
O Projeto Fartura Gastronomiaconcorreu com mais de 109 projetos de 50 países e foi
premiado como 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.

O projeto busca disseminar conhecimento através de:
Viagens:
A Expedição Fartura Gastronomia já percorreu em cinco anos de pesquisa 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.

Livros:
- Livro Expedição Brasil Gastronômico – volume 1 – venceu o Prêmio Jabuti 2014 na
categoria Gastronomia e também foi eleito o segundo melhor livro de gastronomia do
mundo, na categoria Culinary Travel, pelo Gourmand World Cookbook Awards 2014. O
livro mapeia a cadeia produtiva gastronômica de Minas Gerais, Rio de Janeiro,
Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Amazonas.
- Livro Expedição Brasil Gastronômico – volume 2 – também ficou em segundo lugar no
Gourmand World Cookbook Awards 2015, porém, na categoria Sustentabilidade,
sendo a primeira vez que uma coleção brasileira é agraciada por dois anos
consecutivos, na premiação referenciada como a mais importante da literatura
gastronômica. Mapeia os estados de São Paulo, Bahia, Mato Grosso, Rio Grande do Sul
e Distrito Federal.

- Livro Fartura – Expedição Brasil Gastronômico – volume 3, lançado em 2015 no
Museu das Minas e do Metal em Belo Horizonte, apresenta as pesquisas realizadas em
2014. Desvenda a cadeia produtiva gastronômica dos estados do Paraná, Espírito
Santo, Alagoas, Roraima e Amapá.
Filmes:
Cada edição da expedição gera um filme que acompanha o livro. O média-metragem
da Expedição Brasil Gastronômico 2013, foi o vencedor do prêmio de melhor obra de
até 30 minutos na 1ª Mostra de Ensaios de Sabores Audiovisuais (MESA). O filme
concorreu com 77 inscritos de 10 países, todos exibidos no cinema montado do Jockey
Club do Rio de Janeiro, durante o evento Rio Gastronomia 2014.
Programa de rádio:
O curador gastronômico do Projeto, Rusty Marcellini, é responsável pelo Programa
CBN Fartura onde apresenta semanalmente conteúdo gastronômico identificado pelo
projeto.
Redes Sociais
O festival tem nas redes sociais um dos principais canais de comunicação e interação
com o público. São eles o facebook, instagram e canal youtube identificados pelo
usuário farturagastronomia.
Festivais:
Os Festivais são a grande vitrine de todo o projeto. Os eventos apresentam os
resultados das pesquisas realizadas durante as viagens da Expedição Fartura
Gastronomia e oferecem uma intensa programação gastronômica, cultural e musical,
com a presença de chefs e produtores de todo o país. Ano passado, Fortaleza recebeu
oito mil pessoas e mais de 20 mil pratos foram vendidos. Em Belo Horizonte, o festival
contou com a presença de 130 chefs, produtores e profissionais da gastronomia, com
mais de 10 mil pessoas presentes nos dois dias do festival. Já a 18ª edição do Festival
Cultura e Gastronomia Tiradentes levou para histórica mineira, de apenas sete mil
habitantes, mais 40 mil pessoas em dez dias de festival e 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/
https://www.youtube.com/user/farturagastronomia
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