


































































VEGANISMO

Paraná busca alimentação
mais saudável

O Paraná é o estado do Brasil com a alimentação mais saudável, de acordo 
com informações obtidas junto ao IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística). Em Curitiba, são mais de 200 mil adeptos, totalizando 11% 

da população, correspondendo a mais de 200 mil pessoas que optaram em excluir da 
dieta carne e derivados de animais. Esse fenômeno começa a tomar maior proporção, na 

medida em que se expande para o interior do Estado.
Estimativas dão conta de que no Brasil, são mais de 200 restaurantes abertos 

para atender esse público, em constante expansão. Segundo informações colhidas 
na Consultoria Euromonitor Internacional, especializada em vendas no varejo, 
esse mercado movimenta perto de US$ 30 bilhões ao ano no País.

Os números declinam para uma clara mudança de hábito alimentar do bra-
sileiro, atraído pelas várias vertentes oferecidas pelo veganismo, abrangendo não 
só a alimentação, mas também outros nichos como produtos de higiene pessoal, de 

limpeza, cosméticos, vestuários, calçados e joias.

Como começou
Concebido no século passado com a proposta de lutar pelo fim da exploração, seja 

por meio de alimentos, commodities, trabalho, caça ou vivissecção, o veganismo acolhe um 
número cada vez mais expressivo de seguidores, simpatizantes de uma ideologia de vida 

alicerçada pela garantia e preservação da vida dos animais e preservação ambiental.
Em um debate entre vegetarianos no início do século XX, colocou-se à mesa 

a questão ética de consumir alimentos derivados de leite, bem como os ovos de 
galinha. O primeiro a levantar voz questionando esse comportamento foi o mar-

ceneiro Donald Watson, na época era secretário da Sociedade Vegetariana de 
Leicester.

Em agosto de 1944, Watson tentou garantir a criação de uma sessão para 
publicação de artigos sobre veganismo. A proposta foi declina-
da pela entidade. Então, no início de novembro do mesmo 
ano, Watson reuniu cinco vegetarianos no Attic Club, em 
High Holborn, Londres, para discutir sobre a elabora-
ção de uma filosofia de vida que pudesse beneficiar 
muito mais os animais.
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Alunos de Gastronomia da Univel
realizam I Mostra de Cozinha Brasileira 

Promover o domínio dos alunos sobre a Gastronomia, através do conhecimento da cultura culinária e do em-
preendimento gastronômico, está entre os principais objetivos do curso de Gastronomia do Centro Univer-
sitário de Cascavel – Univel, que também busca o entendimento dos mais variados e amplos aspectos das 

relações humanas com os alimentos, possibilitando a interação com nutricionistas e indústria alimentícia. O cur-
so com duração de dois anos tem proporcionado aos futuros gastrólogos desafios que os impulsionam a conquista 
pela excelência profissional. “Nosso corpo docente é formado por profissionais com experiência de mercado e 
que estão prontos para oferecer um ensino de qualidade”, diz a Coordenadora de Gastronomia da Univel, Raquel 
Eckert. No dia 30 de junho aconteceu a 1ª Mostra de Cozinha Brasileira na Univel, onde os alunos do 3° semestre 
foram divididos em dezessete grupos, tinham a tarefa de criar novos pratos com elementos típicos regionais. “É 
uma experiência diferente, uma oportunidade de colocar em prática o conhecimento aprendido na sala de aula”, 
conta a acadêmica de Gastronomia, Luisa Peres. Os alunos apresentaram criações no formato de finger food (pe-
quenas porções), com uma entrada, prato principal e sobremesa. Os preparos foram avaliados por profissionais 
da área, egressos do curso de Gastronomia da Univel e também pelo público externo. “Os alunos foram motivados 
pelo desejo de uma atividade interdisciplinar, na qual foram desafiados a usarem os conhecimentos adquiridos 
em outras disciplinas para realização do evento. Também queremos disseminar a nossa cultura e identidade 
gastronômica que é linda, deliciosa e muito rica!”, diz a Coordenadora de Gastronomia da Univel, Raquel Eckert. 

Fonte e Fotos: Univel
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A cada dia o mercado gastronômico está mais com-
petitivo e repleto de novidades. São tantas opções e 
estilos de comida para agradar o nosso paladar, que 

fica difícil escolher. A única certeza é que ninguém resiste a 
tantos sabores! O amor pela cozinha está no DNA dos gran-
des nomes da culinária brasileira. Conheça a trajetória do 
conceituado Chef Alexandre Bressanelli, que além de cozi-
nheiro, atua como professor no renomado Centro Europeu 
de Curitiba - PR. Bressanelli revela uma nova tendência 
gastronômica: o entretenimento gourmet. Uma modalidade 
que desmistifica aquele curso chato e exaustivo de culinária. 
Mais do que ver e ouvir, os participantes podem aprender e 
testar novas receitas. Também rola música, bate-papo sobre 
viagens e muita interatividade.

Os restaurantes e bares estão apostando fortemente na 
criatividade e inovação para encantar seus clientes. Tem até 
bar utilizando recipientes “inusitados” para servir os drinks.  
E o que dizer do chá que estoura bolhas na boca? A bebi-
da desenvolvida em Taiwan já chegou ao Brasil. Leia sobre 
essas e outras novidades que podem inspirar a renovação 
ou a abertura do seu negócio. Outro tema abordado é o ve-
ganismo, em crescimento no estado paranaense. Na área 
acadêmica leia sobre a I Mostra de Cozinha Brasileira reali-
zada pelos Alunos de Gastronomia da Univel. Enquanto na 
área social os holofotes foram dedicados ao Fashion Sounds, 
evento que reuniu moda, música, gastronomia, negócios e 
muita troca de experiências. A revista está surpreendente. 
Como dica final corra para as páginas vermelhas e faça suas 
escolhas. 
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Entretenimento Gourmet:
uma nova tendência gastronômica 

A sutileza dos detalhes, o bom gosto 
e a paixão pela gastronomia, incu-
tida em seu DNA como herança 

familiar, fazem de Alexandre Bressanelli 
um dos chefs mais conceituados no meio 
gastronômico do país. Seus conhecimen-
tos como cozinheiro e professor, aliados 
à  sua expertise, inspiram novos pratos, 
receitas e técnicas culinárias. Além disso, 
contribuem para a formação de outros 
profissionais, tanto na sala de aula, quan-
to nas consultorias técnicas que presta aos 
restaurantes de todos os cantos do Brasil. 
Recentemente, destaca-se pelo número, 
cada vez mais expressivo, de admiradores 
do “entretenimento gourmet”. É uma ten-
dência com aulas interativas em que o chef 
cria menus e repassa aos participantes, que 
além de aprenderem técnicas e dicas im-
portantes, saboreiam um jantar completo: 
entradas, prato principal e sobremesa.

Alexandre Bressanelli relata que nas-
ceu em meio a panelas e desde cedo foi 
influenciado pelo histórico familiar ligado 
a restaurantes em São Paulo. Iniciou pro-

fissionalmente em 1991 montando seu próprio negócio. Depois de sete anos, decidiu “correr o mundo” atrás da 
experiência de chefs mundialmente renomados. Retornou em 1998 e, logo em seguida, surgiu uma oportunida-
de de ser chef num grande hotel de Curitiba. Em 2000, recebeu o convite para lecionar no Centro Europeu da 
Capital Paranaense e permanece lá até hoje, uma relação de confiança com seus alunos e importantes chefs de 
restaurantes espalhados por todo o país.

Apesar de somar mais de 25 anos de experiência, Bressanelli afirma que o segmento não tem limites. Por isso, 
está sempre estudando e viajando em busca de novos sabores. Recentemente, participou da Taste Paris - França, 
onde observou a crescente presença de chefs latinos no cenário europeu. Dentro desse contexto estão os chefs 
brasileiros, com jinga, temperos e criatividade peculiares. A feira traz um conceito de aproximar as pessoas das 
celebridades da gastronomia atual, como Nicolas Sale e François Perret (Le Ritz Paris). “É uma experiência incrí-
vel, pois permite ao cozinheiro o feedback instantâneo de suas receitas que, de certa forma, se parece muito com 
o que coloco em prática  em minhas aulas interativas. É a troca da minha experiência traduzida nas receitas que 
crio e o retorno imediato na satisfação de meus alunos”, conta o chef.

Em Cascavel já são 12 anos ensinando técnicas e receitas de cozinha, contribuição que ultrapassa  a “sala de 
aula” aumentando a oferta de produtos gourmet no comércio local. “O legal é que os supermercados, por exemplo,  
absorveram as sugestões e acabaram ampliando seu mix de produtos, sendo que o cliente também saiu ganhando 
com novas opções para compor suas receitas”, comenta.

Dr
gourmet



A expansão do entretenimento 
gourmet é uma grande

alternativa para fugir da
rotina dos restaurantes
e fast foods; deixar seu

evento mais atrativo; tornar 
seu jantar de negócios

interativo; além de promover
gastronomia e bem-estar.



Uma viagem pela
culinária mundial



Uma viagem pela culinária mundial faz parte do Curso de Gastronomia oferecido pela Unimed Cascavel a médicos e 
médicas cooperados (as). A primeira aula de 2018 foi realizada na noite de 28/03, no Villa Noale Eventos. Conduzido 
pelo chef Alexandre Bressanelli, o curso teve ao todo seis encontros. “A aula de inauguração, foi uma noite espanhola 

tendo como prato principal a tradicional Paella. De entrada, fizemos Papas Bravas (batatas bravas) e Mayonesa (maionese). De-
pois, preparamos churros”. – Chef Bressanelli. Apesar das apostilas com a teoria escrita para a cozinha, as aulas são totalmente 
interativas, o que permite que os participantes coloquem a mão na massa. Culinária francesa, italiana, mediterrânea, petiscos 
de boteco, risotos e mignons, completaram a aventura gastronômica do primeiro semestre. 

Dr. César Shiratori - Oftamologista
“Me interessei pela gastronomia por meio da minha esposa que me incentivou a participar do curso. Cozinhar se tornou uma 
terapia! Nos fins de semana preparamos pratos diferentes, experimentamos novos sabores e temos momentos de descontração 
em família.”
 
Dr. Hugo Manetti - Anestesiologista
“Nosso dia a dia é muito estressante e estamos sempre focados na medicina. Durante o curso podemos interagir, conversar de 
maneira descontraída e relaxar. Além disso, é muito bom adquirir novos conhecimentos e aprender vários ‘macetes’ gastronô-
micos.”

Dr. Fabiano Sandrini - Endocrinologista
“Gastronomia e nutrição também é cultura! A partir do momento que aprendemos como se prepara um prato, passamos a 
apreciá-lo ainda mais. Mais do que saber o que comer, aprendemos a escolher comidas bem elaboradas e desfrutar os diferentes 
sabores.” 

Dra. Gisele Toyama - Endocrinologista
“Foi muito bom aprender sobre novas técnicas gastronômicas e diferentes tipos de culinária. Depois do curso podemos convidar 
amigos e familiares para uma confraternização e colocar em prática os conhecimentos adquiridos.”

Dra. Luciana Brigo - Anestesiologista
“Meu marido brincou comigo, disse que eu já deveria ter feito esse curso 15 anos antes de casar. A experiência está sendo muito 
produtiva”

Dra. Suemi Shimizu Saruashi - Pediatra
“Sempre quis fazer um curso de Gastronomia. Espero ter habilidades para conseguir colocar em prática.”

Dra. Luciane Celeste Lazari Berbel - Endocrinologista
“A vida é muito estressante e temos uma rotina muito pesada. Precisamos ter uma válvula de escape! Eu gosto muito de cozi-
nhar. Por isso, vim para aprimorar e aprender coisas novas.”

Dr. Olavo Nakamura - Radiologista
“Gosto de novos desafios e vejo a culinária como uma atividade prazerosa para aproveitar o tempo livre.”

Noite espanhola abre Curso de Gastronomia

Fotos: Larissa Varella e Sergio Macacari
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Sempre tem aquele prato, comida ou sobremesa que você já ouviu o nome, mas nunca 
soube exatamente o que é. É como a famosa música de Zeca Pagodinho: “Você sabe o que é 
caviar? Nunca vi, nem comi, eu só ouço falar!”, Pois bem, pode ser que a nossa conta bancária 
realmente não suporte algumas aventuras gastronômicas, mas aqui na revista podemos des-
cobrir algumas peculiaridades das comidas mais caras do mundo. 

Açafrão

Bife de Wagyu

É o pistilo da flor Crocus sativus, ingrediente mais caro do 
mundo. Apesar do seu cultivo ser fácil, a extração o torna extre-
mamente oneroso, pois são necessárias cerca de 150 mil flores 
para obter um quilo. Além disso, depois de colhido passa por 
uma secagem para sua conservação. O quilo de açafrão pode 
chegar a custar até 20 mil euros. 

De origem japonesa, a carne de Kobe é con-
siderada a melhor carne do mundo, proveniente de bois da raça Wagyu. O processo de obtenção consiste na di-
ferente criação dos animais, que recebem alimentação especial e até sessões de massagens e acupuntura. O quilo 
pode ultrapassar o valor de 500 reais.

Caviar Beluga
Caviar são ovas de peixe não fecundadas e 
salgadas. Sua extração é complexa e só pode 
ser feita em peixes fêmeas. Além disso, a 
iguaria é classificada de acordo com a cor, sa-
bor e textura, sendo que o preço pode chegar 
até mil euros por quilo. 



Café Kopi Luwak

Grand Opulence Sundae

Matsutake

O Kopi Luwak é um raríssimo e 
aromático café das plantações da 
ilha de Java, na Indonésia. Seu 
segredo é um processo especial 
de fermentação feito no siste-
ma digestivo da civeta (pequeno 
mamífero carnívoro). Para isso é 
preciso “colher” as fezes do ani-
mal, lavar o grão e, então, torrá-
-lo. Acredite se quiser: um quilo 
pode chegar a sete mil dólares. 

Considerada a sobremesa mais cara do mundo, o Grand Opu-
lence Sundae possui baunilha de Madagascar, gotas de cacau da 
costa da Venezuela e uma folha de ouro de 23 quilates. A taça 
dessa delícia custa em torno de 2 mil reais. 

Matsutake é um cogumelo perfumado de origem japonesa. Cresce em florestas de coníferas 
vermelhas de várias partes do mundo, mas a variedade japonesa é a mais apreciada. Devido 
à raridade, os preços podem chegar a dois mil dólares o quilo.

Fonte: Viagem e Turismo / Petit Gastrô / Luv Gourmet



Uma viagem pelo

Uvas Tintas

"Mundo dos Vinhos"

Você já quis impressionar alguém com um vinho, mas 
na hora de realizar a compra ficou na dúvida? En-
tão, rapidamente pegou o celular, abriu o Google e 

começou a pesquisar insanamente, porém encontrou tantas in-
formações que não obteve conclusão nenhuma?  Respirou aliviado 

e partiu confiante para a segunda opção: ligar para aquele amigo 
(a) que entende sobre enologia. Empolgado perguntou: “qual vinho eu 

compro?”.  Como resposta obteve um “depende”. Calma! Isso acontece no 
universo dos vinhos, pois além de encantador é repleto de particularidades.  

Vamos conhecer algumas delas? Como o tipo de casta (uva), a região de cultivo, 
a influência do clima, armazenamento e temperatura. Cada detalhe interfere no 

resultado final do produto. E acredite, para realmente conhecer é necessário experi-
mentar!  

Cabernet Sauvignon: é uma uva muito conhecida e apreciada 
em todo o mundo. Surgiu na cidade de Bordeaux, na França, região 
conhecida como a capital do vinho francês e originou-se do cruzamento 
entre duas variedades de uvas, a Cabernet Franc (tinta) e a Sauvignon 
Blanc (branca). Esta uva é responsável por vinhos encorpados, frutados, 
com baixa acidez e taninos firmes. Após o envelhecimento adquire no-
tas de chocolate e tabaco. O cultivo desta uva em lugares mais quentes 
produz vinhos mais frutados, taninos maduros e teor alcoólico mais ele-
vado. Já nas regiões mais frias, os vinhos tendem a ser um pouco menos 
encorpados.

Principais regiões:
França, Austrália, África do Sul e Chile.



Carménère: foi uma das mais cultivadas na França no século XIX, na região de Bordeuax. Devido à praga 
deram-na como extinta. No entanto, em 1994 a redescobriram por engano no Chile. Os vinhos produzidos com 
esta uva possuem coloração rubi com reflexos violáceos, pouco translúcido. O aroma contém características de 
frutas negras, terra molhada e pimenta preta, que variam conforme a idade e o processo de envelhecimento, ain-
da na vinícola. Possui taninos mais suaves que a Merlot e Cabernet Sauvignon. Na boca normalmente apresenta 
taninos aveludados. Possui taninos mais suaves que a Merlot e Cabernet Sauvignon.

Malbec: originou-se no sudoeste da França, na região de Cahors. Com as pragas no século XIX na Europa, os 
vinhedos sofreram muito, primeiro pela filoxera e depois pela geada que devastou tudo. Praticamente toda a plan-
tação de Malbec foi substituída. Porém, parte dos enxertos foi trazida para a América do Sul, mais especificamen-
te para Mendoza na Argentina tornando-se a casta mais popular e cultivada na região. Seus vinhos geralmente 
apresentam aromas de ameixa, cereja e notas florais que denotam baunilha e violetas.  Com coloração vermelha 
púrpura, este vinho é ideal para dias e noites mais frias. Os Malbec argentinos são ótimos. 

Principais regiões:
Chile.

Principais regiões:
França, Argentina, Itália, Espanha, Nova Zelândia e África do Sul.

Merlot: casta de maturação rápida e prestigiada por muitos. Também se originou na região de Bordeaux e pos-
sui características semelhantes à uva Carménère. O nome Merlot deriva do pássaro Merlé, espécie que adorava se 
alimentar desta uva. Seus aromas primários são de frutas pretas, especiarias, tabaco e herbáceas. Se o vinho passa 
por barricas de madeira é possível perceber novos aromas: caramelo, coco, chocolate, café e outros. Na boca é ave-
ludado, com acidez e álcool equilibrado em corpo médio e taninos redondos. Possui textura macia e, geralmente, 
é elaborado junto com a Cabernet Sauvignon.

Principais regiões:
Argentina, Austrália, África do Sul, México, Suíça e Estados Unidos.



Syrah: uva originária do Vale do Rhône na França, sendo um cru-
zamento natural entre as uvas Mondeuse Blanche (branca) e a Dure-
za (tinta). Além deste nome ela pode ser chamada: Sira, Sirac, Syrac, 
Serinne e Shiraz (Austrália). Os vinhos produzidos com ela são encor-
pados, possuem notas de frutas negras maduras e de especiarias. Nas 
regiões mais quentes os vinhos são mais encorpados e lembram ameixa 
e chocolate, nas mais frias possuem notas de pimenta preta e couro.

Pinot Noir: uva com origem bastante discutida. Para alguns ampeló-
grafos ela surgiu no Vale do Nilo e se espalhou pela Grécia. Para outros, sua 
origem foi na região de Borgonha, no Leste da França. A Pinot Noir, geralmente 
produz vinhos tintos mais leves e com coloração rosada, por isso é considerada a uva mais branca entre as tintas. 
Os aromas primários geralmente são de frutas vermelhas, florais e especiarias. Se você não gosta de vinhos muito 
fortes aposte em vinhos com esta uva.

Tannat: originou-se no Sudoeste da França, na região de Madiran. 
Hoje o maior produtor de vinho com esta uva é o Uruguai, local ao qual 
se adaptou muito bem e recebe o nome de Harriague. Vinhos com co-
loração violeta, aromas que lembram frutas vermelhas e negras já ama-
durecidas. Em boca é bastante concentrado, com acidez controlada, 
apresentando notas de especiarias. 

Principais regiões:
França, Nova Zelândia, Califórnia e Chile.

Principais regiões:
França e Uruguai.

Principais regiões:
França, Austrália, Itália, Chile, África do Sul, 
Estados Unidos e Argentina.



Tempranillo: uva originária de La Rioja no Norte da Espanha. Seu nome está associado à precocidade de 
sua maturação em relação às demais uvas espanholas. Além disso, ela recebe outras denominações de acordo com 
o país que a cultiva, por exemplo: Aragonez ou Tinto Roriz (Portugal), Negretto (Itália) e Valdepeñas (Estados 
Unidos).  Origina vinhos com aromas complexos e bem marcantes, que remetem a frutas negras, chocolate e cou-
ro. Sabor de frutas vermelhas com boa acidez e taninos aveludados. Coloração rubi intenso. 

Solo: o solo dá suporte à videira e proporciona elementos nutritivos e água. Solos considerados ricos dão vigor 
e aumentam a produção de cachos, originando vinhos com maior concentração de fruta e menos complexos. Já 
solos pobres, dão origem a uvas mais ricas e vinhos mais estruturados. No entanto, o desenvolvimento da videira 
é mais limitado.

Clima: de modo geral, o melhor clima para o cultivo é o temperado e com maior amplitude térmica, pois altas 
temperaturas durante o dia favorecem o amadurecimento da fruta e o frio da noite faz com que a planta repouse, 
proporcionando assim maior longevidade à videira.

Altitude: quanto maior a altitude, menor é a temperatura média e, com isso, a maturação da fruta é mais 
tardia. 

Chuvas: tanto o volume da chuva quanto a sua distribuição durante o ano influencia na qualidade do vinhedo. 
Chuvas muito intensas nas épocas de colheitas fazem com que a fruta perca açúcar e aumenta a proliferação de 
fungos devido à alta umidade.

Relevo: a topografia influencia devido à incidência dos raios solares. Terrenos situados em declives possuem 
maior proteção contra geadas e drenagem da água da chuva.

Principais regiões:
Espanha, Portugal, Estados Unidos, Argentina, Austrália e México.

Elementos do terroir

Fontes: sites Winepedia, Vemdauva e Associação Brasileira de Enologia 



2ª edição do Fashion Sounds

Uma estrutura completa montada em um espaço de 7 mil m2, cerca de 50 empresas e 200 profissionais 
envolvidos e mais de 400 convidados que puderam desfrutar de várias experiências de moda, música, 
gastronomia e design. O local foi secreto até a véspera do evento, tratava-se de uma mansão localizada na 

Rua Maranhão, esquina com a Rua Pio XII no bairro Neva. O imóvel que estava vazio  ganhou vida, cores e sons. 

Todas as #IlhasExperiência do Fashion Sounds foram projetadas por ar-
quitetos da região. São eles: Amanda Diniz, Poliana Piovesan, Andreia 
Calderari, Ao Quadrado Studio, PIZO Arquitetura e Design, Hipérbato 
Arquitetura, Daniele Jung Arquitetura, Lu Braga, Solange Batista Ar-
quitetura, Scala Studio Arquitetura, Ana Paula Ferreira Arquitetura e 
Interiores, Domo Arquitetura, Ellas Arquitetura Express, Ri’óss Arqui-
tetura, Forma Studio, Band & Brand Arquitetura e Paisagismo e Arq 
Interactiva.

A jornalista e idealizadora do evento, Érika Okazaki

Com o tema conexão, evento proporcionou experiências de moda, 
música, gastronomia e design para os convidados

Arquitetos parceiros



Diversas bandas fizeram pocket shows no evento

Quem comandou o palco foram Gabriel 
Veronese, Verojazz, Rock Brother’s - 
Especial Beatles e Denner Manzano 
And The Looking4. 

Bandas

As experiências que os convidados vivenciaram foram proporcionadas por estas empresas: Bio Extratus, Gaúcha, Bella Prata, Sartori, Moda Casa, 
Casa Prime, Joaquim, Óticas Precisão, Kafofo Cabeleireiros, Porto Seguro Imobiliária, Gandhara Spa e Terapias, Renault, Dabol Engenharia, 
Agência Wing, Lingerie e Cia, La Belle Flores, FA Colchões, Masotti, Hotel Bourbon, Viaggi Turismo, ONG Cachorros Cascavel, Brilho Química, 
Au Store, Studio 45 Graus, Laura Marcon, Luiza Ribeiro Eventos, Mercosul Madeiras e Evidence Lustres.

Empresas parceiras

As empresas participantes do Fashion 
Sounds aproveitaram a estrutura do even-
to para realizar um outlet de seus produ-
tos, oferecendo descontos especiais para os 
visitantes.

Fashion Outlet

Fonte: Contelle | Fotos: Studio 45 Graus



Os convidados puderam saborear o cardápio de vários restaurantes da cidade: Pastiera, Bao Story Vegan, Pau-
linho Donuts, Cerveja Schornstein, Chopp Providência, Fontana Oro, Harlem Hamburgueria, Via Del Gelato, 
Café Du Coin, Gateau Browneria, Adega Beal, Classic Drinks, Brigows, Esfiha Express, Celeiro Grãos da Terra, 
Kopenhagen, BeeCake e Pão da Kombi. 

Food Park





CRIATIVIDADE E TECNOLOGIA

Criatividade e tecnologia
em suas refeições

O ramo de alimentação e bebidas precisa se reinventar, o que exige dos restaurantes e bares uma evolução 
constante em sua gastronomia e enogastronomia. Mas, como ser diferente neste mercado tão competi-
tivo? Comece pela criatividade e tecnologia, pois além de chamar atenção dos clientes, promovem mais 

praticidade em seu cotidiano. Confira algumas novidades para inspirar e renovar o seu negócio. 

Um restaurante inaugurado recentemente nos Esta-
dos Unidos conta com uma cozinha cheia de robôs 
para preparar a refeição dos clientes. É possível esco-
lher um prato a partir de uma touchscreen com um 
menu: conforme um ingrediente é selecionado, ele é 
jogado em uma máquina que começa a cozinhar a co-
mida. O projeto foi criado em parceria entre estudan-
tes do Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) 
e um chef de cozinha. 

O Bubble Tea ou chá de bolhas é uma 
bebida desenvolvida em Taiwan que 
está ganhando o mundo por meio de 
lojas que comercializam o produto. 
Sua base é feita de chá preto ou chá 
verde, acrescido com néctar de fruta, 
leite ou iogurte, além das famosas 
bolhas comestíveis. Ao tomar o chá, 
estas bolhas explodem na boca e li-
beram um sabor peculiar e uma sen-
sação extremamente diferente. Vale a 
pena experimentar!

Restaurante com robôs

Chá de bolhas 



Um bar na Vila Madalena, em São Paulo, está se des-
tacando pelo estilo de seus drinks. Não basta o drink 
ser saboroso em um copo comum, precisa ser inusita-
do! As bebidas são servidas dentro de mini banheiras, 
cabeça de tubarão ou do presidente americano Do-
nald Trump, bolsas de sangue, mini lixeira, entre ou-
tros. Com esta novidade o bar tem chamado atenção 
dos curiosos e ganhado muitos clientes. Além do su-
cesso pela inovação, os próprios consumidores tiram 
fotos e postam nas redes sociais o que atrai ainda mais 
o público por meio de mídia espontânea. 

A tecnologia dos smartphones e tablets já pode estar presente em 
restaurantes e bares com os cardápios eletrônicos. Cada mesa do 
local possui um aparelho com um software instalado. O cliente 
pode verificar os pratos disponíveis, tamanhos e quantidades, 
além de efetuar o próprio pedido apenas com toques na tela. De 
forma prática e visual, esta opção torna o atendimento ágil, 
diminui a chance de erros e proporciona uma experiência 
diferenciada. 

Drinks inusitados  

Cardápio eletrônico 

Fonte: Bom Gourmet, Blog - Loja Brazil, G1 e site Garota Beleza




























