Festival Fartura Gastronomia Fortaleza reúne oito mil pessoas
no último final de semana
A 2ª edição do evento em Fortaleza levou para a cidade mais de 100 profissionais da
gastronomia para a capital cearense, entre eles, chefs como Carlos Bertolazzi, Thomas
Troisgros e Tássia Magalhães

O Festival Fartura Fortaleza reuniu, nos dias 21 e 22 de maio, chefs, produtores, convidados,
palestrantes e profissionais da gastronomia de sete estados brasileiros, na Praça Dr. Carlos
Alberto Studart Gomes (Praça das Flores). É a segunda vez que a cidade recebe o festival, que
teve sua primeira edição em 2015. Foram servidos durante os dois dias de evento 11 mil
pratos nos espaços Chefs e Restaurantes, Petiscos Lanches e Doces e mais de mil pessoas
acompanharam as aulas, cursos e apresentações de Cozinha ao Vivo. O chef Carlos Bertolazzi
(SP), por exemplo, vendeu 1.300 coxinhas de pato para o público.
Ao todo, foram sete espaços gastronômicos além da área para Foodtruck, onde o público
experimentou pratos como o Cupim, vinagrete de feijão fradinho e purê de cebola assada do
chef Rodolfo Mayer, do Angatu, de Minas Gerais; o Cavatelli “amatriciana” de polvo, do chef
Rodolfo de Santis, do Nino Em São Paulo; e a Paella de cordeiro com favas, linguiça portuguesa
e charque desfiada, do chef Joca Pontes, do restaurante Ponte Nova, de Pernambuco, além de
muitas outras opções de outros estados brasileiros.
O Festival valorizou a cozinha cearense com programação dedicada à chefs e produtores do
Estado. É o caso da chef confeiteira Lia Quinderé, da Sucré, com sua casquinha de donut com
sorvete de caramelo e doce de banana da terra, o chef Marco Gil, com seus nachos cearenses
e o hambúrguer de caranguejo do chef Carlos Uchôa, do Meatpacking Burgers. Além dos chefs,
produtores locais comercializaram produtos típicos como a Cachaça Malandrinha, de Viçosa do
Ceará, envelhecida em tonéis de madeiras brasileiras, castanhas de caju da ONVIT (Eusébio) e
a farinha de banana, açúcar mascavo e banana passa do Sítio Mato Grosso (Itapajé). Em Aulas
Senac, Louise Benevides da Casa de Moá, ensinou a receita do Camarão com aroma de coco e
Lúcio Figueiredo do Vojnilô, ministrou uma aula sobre o pescado na mesa brasileira.
Festival Fartura Fortaleza é resultado de uma parceria do Projeto Fartura Gastronomia com o
Sistema Jangadeiro, através da plataforma Pitada e também contou com o apoio da Sucré
Patisserie, da chef Lia Quinderé, eleita como melhor chef confeiteira do Brasil e a Sucré como
melhor doceria por revistas especializadas.

Sobre o Projeto Fartura Gastronomia
O Festival Fartura Fortaleza esta inserido no Projeto Fartura Gastronomia responsável por todo
mapeamento da cultura gastronômica brasileira derivada da Expedição Fartura Gastronomia.
Este levantamento gastronômico é 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 através de 4
livros, 3 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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