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De uns tempos para cá, é
público e notório que os
brasileiros passaram a se
interessar ainda mais pelo
nosso assunto predileto:
gastronomia. Com a pre-
sença de restaurantes bra-
sileiros em listas dos me-
lhores do mundo, todos
voltaram os olhos para a
nossa culinária.

Provando que nem só
de moqueca (no caso do
Espírito Santo), feijoada,
caipirinha ou brigadeiro
vive a culinária brasileira,
reunimos uma lista de fes-
tivais gastronômicos inte-
ressantes.

Por aqui, temos as ve-
lhas conhecidas Festa da
PolentaedoMorango,tra-
dicionalíssimas. Em ou-
tros Estados, escolhemos
oFestivaldeCulturaeGas-
tronomia de Tiradentes,
além de outras alternati-
vas, como eventos que va-
lorizam as expressões re-
gionais do Norte e do Sul
do país, por exemplo.

Confira ao lado nossas
dicas, programe-se e tente
conhecer um pouco mais
das inúmeras riquezas
existentes na cozinha tu-
piniquim.

CARO LEITOR SEGURANÇA
Devido à crítica situação da segurança no Estado, o caderno circula hoje com menos páginas e sem as programações de eventos e cinema do final de semana.

BRASIL AFORA

RESTAURANT WEEK
t Proposta: Presente em
mais de 15 cidades do país, o
evento tem o objetivo de
oferecer o melhor da
gastronomia a preços
democráticos. No Espírito
Santo, são realizadas duas
edições por ano, com
entrada, prato principal e
sobremesa a um preço fixo.
t Quando: A primeira
edição será dos dias 17 de
março a 9 de abril.

RODA DE BOTECO
t Proposta: O projeto,
realizado em bares e botecos
de cinco cidades brasileiras,
estimula a criação de
petiscos diferentes e
compreende um conjunto de
eventos gastronômicos e
culturais de música popular,
como o samba.
t Quando: Na Grande
Vitória, o festival ocorrerá
dos dias 2 de junho a 2 de
julho. O Botecão, a festa de
encerramento, será nos dias
7 e 8 de julho.

PETRÓPOLIS GOURMET
t Proposta: O evento
promove a gastronomia na
serra fluminense, com
oficinas, cursos de
harmonização de vinhos,
presença de chefs

renomados e palestras.
Neste ano, o tema do evento
foi “Cerveja na Panela”.
t Quando: É realizado
sempre na segunda quinzena
de janeiro.

SALÃO SABORES
t Proposta: Realizado em
Vitória, reúne profissionais
dos segmentos de bares,
restaurantes, hotéis e
similares, além de
gourmands interessados
no universo gastronômico.
t Quando: Costuma
acontecer no segundo
semestre.

FESTIVAL INTERNACIONAL
DO CACAU E CHOCOLATE
t Proposta: Realizado em
Ilhéus, na Bahia, e em Belém,

principais festas regionais do
Estado, tem sua produção
iniciada em março, com o
plantio do milho. Em
setembro, o milho usado
para a festa é colhido. A
programação, em Venda
Nova do Imigrante, inclui o
tradicional tombo da polenta,
além de danças tradicionais
e comidas típicas italianas.
t Quando: Primeira
quinzena de outubro.

FESTA DO MORANGO
t Proposta: A tradicional
festa, em Domingos Martins,
promove a cultura local, com
comidas e danças típicas,
além das tortas gigantes,
feitas com os frutos colhidos
na região.
t Quando: No segundo
semestre, geralmente entre
os meses de julho e agosto.

FESTA DA COLÔNIA
t Proposta: Em Gramado,
no Rio Grande do Sul,
comidas típicas de Portugal,
Itália e Alemanha se
misturam ao tempero
brasileiro. São quase três
semanas de evento, com
desfiles de carretas,
apresentações folclóricas e
exposições.
t Quando: De 27 de abril a
14 de maio de 2017.

FESTIVAL DO CACAU,
EM BELÉM (PA)

FESTA DA
POLENTA (ES)

FESTIVAL DE
TIRADENTES (MG)
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no Pará, reúne especialistas
para discutir os avanços
tecnológicos e as novas
tendências gastronômicas
envolvendo os dois produtos.
Está prevista uma edição em
São Paulo.
t Quando: Dos dias 11 a 14
de maio, em São Paulo; dos
dias 20 a 23 de julho, em
Ilhéus, na Bahia; e dos dias
21 a 24 de setembro, em
Belém, no Pará.

FESTIVAL DE CULTURA E
GASTRONOMIA DE
TIRADENTES
t Proposta: A festa
promove um mergulho pelas
tradições das cozinhas de
diferentes áreas do país. Os
visitantes podem degustar
criações de chefs renomados

e participar de eventos
culturais gratuitos.
t Quando: Geralmente, é
realizado em agosto. Neste
ano, ainda não tem data
confirmada pela organização.

FESTIVAL GASTRONÔMICO
DE BÚZIOS
t Proposta: Realizado em
dois finais de semana, o
evento reúne bons pratos a
preços populares, com
mesas e cadeiras dos
restaurantes espalhados
pelas calçadas do badalado
balneário. Ao todo,
participam cerca de 50
casas.
t Quando: Em 2017,
acontecerá nos dias 7, 8,
14 e 15 de julho.

BURGER CULT
t Proposta: Aproveitando a
febre do hambúrguer, o
festival veio para fortalecer a
gastronomia como
expressão cultural. No último
ano, teve a participação de
20 hamburguerias do
Espírito Santo.
t Quando: Haverá duas
edições em 2017, mas com
datas ainda não definidas
pela organização.

FESTA DA POLENTA
t Proposta: Uma das


