FESTIVAL FARTURA BH ATRAI 10 MIL PESSOAS EM DOIS DIAS DE
EVENTO, COM EXPERIÊNCIAS GASTRONÔMICAS E CULTURAIS
Festival encerrou o calendário de 2016 do Projeto Fartura Gastronomia, que reuniu mais de 80
mil pessoas nos cinco eventos que realizou pelo país
A terceira edição do Festival Fartura BH aconteceu neste último fim de semana em Belo
Horizonte (MG). Foram dois dias com um cardápio repleto de atrações gastronômicas,
culturais e educacionais que atraíram um público de 10 mil pessoas - totalizando 7 toneladas
de alimentos preparados e 20 mil pratos servidos.
A culinária das cinco regiões brasileiras foram representadas por mais de 100 profissionais do
setor, incluindo chefs renomados como Agenor Maia (Olivae Restaurante, Brasília, DF), Carlos
Bertolazzi (São Paulo, SP), Daniela Martins (Lá em Casa, Belém, PA), Marcelo Corrêa Bastos
(Jiquitiaia, SP), César Santos (Oficina do Sabor, Olinda, PE) e Leo Gonçalves (d`O Mar Menino,
Fortaleza, CE). O público pode experimentar, por exemplo, o despachadinho do Seu Romão, as
trouxinhas de pato no tucupi, o agnolotti del plin de carne de sol com requeijão de raspa ao
bechamel de abóbora, o arroz de suã, a coxinha de pato, entre outros. Na programação
musical, que contou com o apoio do SESC MG, estavam destaques como o sexteto acústico
argentino La familia de Ukeleles que faz versões de clássicos do calipso e bolero, Curumin
cantando Stevie Wonder e a cantora Mariana Aydar.
As 8,5 toneladas de alimentos não perecíveis, arrecadadas em troca dos ingressos para o
evento, foram doadas integralmente para o Serviço Voluntário de Assistência Social (Servas). O
Projeto Fartura fez também uma doação especial para o Mesa Brasil, programa de segurança
alimentar e nutricional do Sesc baseado em ações educativas e de distribuição de
alimentos excedentes ou fora dos padrões de comercialização, mas que ainda podem ser
consumidos.
O Festival Fartura BH foi o último evento de uma série realizada pelo Projeto Fartura
Gastronomia. A plataforma realiza a curadoria de seus festivais baseados na Expedição
Fartura, que há cinco anos viaja por diversas partes do Brasil, mapeando regiões, produtos,
produtores, chefs e tradições culturais de cada lugar. Em 2016, a expedição visitou os estados
da Paraíba, Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina; dando assim a volta
completa por todo Brasil, rodando cerca de 68 mil quilômetros, mais de 170 cidades visitadas
e aproximadamente 450 personagens da culinária brasileira entrevistados.
Em 2016 também, o calendário Fartura ganhou mais duas edições bem sucedidas em São
Paulo e em Porto Alegre, que se somaram ao Fartura BH, ao Fartura Fortaleza e ao Festival
Cultura e Gastronomia Tiradentes. Ao longo do ano foram cerca de 80 mil pessoas que
experimentaram sabores e viveram experiências inesquecíveis nos eventos, mais de 90 mil
pratos servidos e 23 toneladas de alimentos que foram preparados pelos melhores
profissionais da gastronomia brasileira.
Com estes resultados, a equipe do projeto consolidou ainda mais o objetivo de valorizar os
produtos brasileiros, incentivar novos negócios em torno da gastronomia e apresentar receitas
e ingredientes para o público que gosta da boa mesa. As atividades educacionais também são
sempre enaltecidas nas programações, como na parceria com o Senac e Sesc, que ofereceu
neste ano oportunidade a mais de 5 mil pessoas aperfeiçoarem o conhecimento e
experiências profissionais.

O movimento de gastronomia social também ganhou espaço. O Cozinha Ao Vivo, no Fartura
BH, reuniu alunos dos cursos do programa Cozinha Inteligente, do Servas, e dois ex-aprendizes
da Gastromotiva - organização que promove a transformação social por meio da gastronomia
– para cozinharem juntos em uma das aulas do espaço. Evandro da Silva Ferreira e Gleice
Simão, da Gastromotiva, trabalham agora no restaurante escola Refettorio Gastromotiva, no
Rio de Janeiro.
Outra preocupação constante do projeto foi de realizar os festivais sem causar impactos
ambientais e auxiliar as cidades por onde passou com boas práticas, como a parceria em
Tiradentes com a Cooperativa de Lavras que recolheu 13,5 toneladas de lixo reciclável e a ação
junto à prefeitura de incentivar o uso de taxis e charretes, diminuindo assim o número de
carros que andavam pelo centro da cidade.
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, Festival Fartura
Fortaleza, Festival Fartura Porto Alegre e Festival Fartura São Paulo e para composição dos
canais de comunicação: web séries, filmes, documentários, programa de rádio, livros e
conteúdo para redes sociais, o que o torna o principal projeto de gastronomia em
desenvolvimento no país.
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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