Festival Fartura Gastronomia Porto Alegre reúne seis mil
pessoas no último final de semana e leva mais de 100
profissionais da gastronomia para a capital gaúcha
A 1ª edição do evento em Porto Alegre, em parceria com os Destemperados, levou para
a cidade chefs como André Mifano, Lia Quinderé, Leo Paixão e Onildo Rocha,
refletindo a pesquisa da Expedição Fartura Gastronomia
O Festival Fartura Porto Alegre reuniu entre os dias 16 e 17 de abril cerca de 100 chefs,
produtores, convidados, palestrantes e profissionais de gastronomia de 11 estados brasileiros
mais o Distrito Federal, no estacionamento do BarraShoppingSul. Foram servidos 10.500
pratos nos espaços Chefs e Restaurantes, Petiscos Lanches e Doces, Produtos e Produtores e
Cozinha ao Vivo. O chef Carlos Bertolazzi (SP), por exemplo, vendeu 1.200 coxinhas durante os
dois dias de festival. No total, foram cerca de três toneladas de alimentos vendidos. Todos os
resíduos gerados no final de semana foram separados e encaminhados para a usina do
BarraShoppingSul e mais de 200 litros de óleo foram recolhidos.
O público do Festival experimentou pratos como o mungunzá do sertão e do mar, do chef
Onildo Rocha (PB), a bochecha de porco desfiada com farofa crocante e picles de cebola roxa,
do chef Agenor Maia (DF) o Quibe do Sertão, do Favorito Cozinha Típica (PI) e o Cogumelo
Gigante recheado com Javali do La Caceria (RS), entre muitos outros.
No Espaço Cozinha ao Vivo, Jorge Aita, de Porto Alegre, preparou um Costelão Fogo de Chão
tradicional, feito com costelas fincadas no chão e assadas por mais de cinco horas.
Além de Aita, representando a capital gaúcha, chefs e produtores da região participaram do
evento, como Carlos Kristensen, do Hashi Art Cuisine, que serviu o seu Ragu de espinhaço de
cordeiro com polenta mole, Marcelo Schambeck, que preparou a Bochecha de boi laqueada,
purê de moranga assada, farofa de pão e mostarda e Floriano Spiess, que serviu a costelinha
de porco cozida a baixa temperatura com barbecue.

Produtores e chefs dos estados por onde passou a
Expedição Fartura Gastronomia também integraram a programação, como as ovas de tainha
da Bottarga Gold (Itajaí, SC), conhecidas como o caviar brasileiro, os molhos especiais, da
Chefn’Boss (São Sebastião das Águas Claras) e o famoso queijo canastra, da Associação dos
Produtores de Queijo Canastra (São Roque de Minas, MG). Em 2016 a equipe da Expedição
Fartura Gastronomia liderada pelo curador do Festival, Rusty Marcellini, terminou de mapear
todo o Brasil.
Além disso, o festival apresentou pratos típicos de várias regiões do país, nos espaços Aula
SENAC, Interativo SENAC e Cozinha ao Vivo, que receberam 1.000 pessoas nos dois dias de
evento. Leonardo Paixão ministrou uma aula sobre Tropeiro Mineiro, Lia Quinderé ensinou a
fazer jujuba de caju, o chef André Mifano contou sobre sua trajetória profissional na aula
Coragem e Medo e Denise Rohnelt ensinou o preparo da Damurida (prato típico indígena) e
paçoca de carne de sol.
O evento também ofereceu aos visitantes uma vasta programação artística: os shows do
Conjunto Bluegrass Porto-Alegrense, que nasceu com a proposta de ocupar espaços públicos
com música e cultura, Samuca do Acordeon, o único acordeonista do Rio Grande do Sul a ter
um trabalho voltado para o ritmo choro e a Gafieira do Bebê com Renato Borghetti, que tocou
no domingo e colocou todo mundo para dançar ao som de acordeão. Desta forma o público
teve a oportunidade de celebrar a gastronomia brasileira em um ambiente de música, arte e
cultura.
Um dos principais objetivos do diretor do festival, Rodrigo Ferraz, e de toda a equipe do
Projeto Fartura, é valorizar o produtor brasileiro, incentivando a geração de novos negócios
em torno da gastronomia a partir da apresentação dos mesmos no evento.
O próximo festival do ano acontecerá em Fortaleza, na Praça das Flores, nos dias 21 e 22 de
maio.
Sobre o Projeto Fartura Gastronomia
O material que resulta da Expedição Fartura Gastronomia será apresentado ao público em
eventos em quatro capitais do País (Porto Alegre, Fortaleza, São Paulo e Belo Horizonte) e no
Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes. Esse material também é distribuído em canais
de comunicação como livros, filmes, programas de rádio e redes sociais. Dessa forma, o
projeto busca 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.
Sobre a Expedição Fartura Gastronomia

Desde 2012, a Expedição já percorreu mais de 68 mil
quilômetros pelos 26 estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal. Em cinco anos de
pesquisa mais de 170 cidades foram visitadas e aproximadamente 450 personagens da
gastronomia brasileira foram entrevistados. 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.
Prêmios
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 United Nation World Tourism Organization, braço da
ONU para tratar de projetos de turismo no mundo.
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.
Já em 2015, o livro Expedição Brasil Gastronômico Volume II conquistou o segundo lugar na
categoria Lifestyle/Sustentabilidade, também do Gourmand World Cookbook Awards.

Outras informações e imagens em alta:
http://www.farturagastronomia.com.br/
Vídeos:
https://www.youtube.com/channel/UCQfnyEQ_vEsVpoZPtX376JQ
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