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Gastronomia é importante enquanto ciência, 

empreendedorismo e cuidados com a 

clientela que atende. 

Tivemos a oportunidade, ao longo do ano, 

de construir conhecimentos  sobre as 

nossas raízes, sempre tendo como tema 

central a Gastronomia, trocar experiências 

entre as várias regiões do país e entre 

continentes, discutir sobre os caminhos da 

Gastronomia, saber um pouco mais sobre 

como apresentamos as preparações que 

aprendemos a fazer e poder exercitar, na 

prática, a maioria dos conhecimentos 

teóricos de gestão nas duas edições da 

Feira Gastronômica do Parque Tecnológico 

que realizamos em parceria com o Parque 

Tecnológico da UFRJ.

Com todos esses eventos, constatamos que 

foi possível aprender muito sobre a 

Gastronomia sobre os mais variados 

enfoques. Ter consciência desse 

aprendizado nos transforma a cada dia em 

profissionais mais maduros e conscientes do 

que queremos ser. 

Boa leitura! 

Gotas da Coordenação

Profa. Ceci Santiago 

Coordenadora do Curso de Gastronomia 

UFRJ

E o final do semestre já bate à nossa 

porta, não é? 

Tantos foram os dias, corridos e 

complicados. 

E os eventos? Montamos até um 

calendário para não nos 

confundirmos e, principalmente, para 

dar conta de colaborar e incentivar a 

participação do nosso corpo docente 

e discente em todos, sem 

comprometer o andamento do 

semestre. 

Faltando muito pouco para 

concluirmos essa maratona que foi 

2017 em relação aos eventos, temos 

a certeza de que a realização de 

todos eles foi fundamental para 

mostrar à comunidade acadêmica e 

ao público externo o quanto a 

Aula 

inaugural
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Profª Márcia Pimentel 
Curso de Gastronomia  
UFRJ

A saúde do consumidor é responsabilidade 

de todos os envolvidos na cadeia de 

produção de alimentos. De acordo com a 

abordagem das legislações federal, 

estadual e municipal, a segurança de 

alimentos no aspecto higiênico sanitário, 

os controles da higienização e da 

qualidade devem ser realizados em toda a 

cadeia alimentar - desde a produção, o 

armazenamento, o processamento, a 

comercialização, até o consumo do 

alimento in natura ou processado para 

garantir a inocuidade à saúde do 

consumidor. Desse modo, é importante 

implantar um rigoroso sistema de controle 

de qualidade, com vistas a eliminar, 

prevenir ou minimizar os riscos de 

contaminação de alimentos. Do mesmo 

modo, a comercialização de alimentos 

deve seguir toda a recomendação prevista 

na legislação.

Higiene dos 
Alimentos - 

responsabilidade 
de todos
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 conforme pode-se observar nos dados 

apresentados em relatório do Ministério da 

Saúde: água (492 casos), carne bovina in 

natura, processados e miúdos (345 casos), 

carne de frango, processados e miúdos (244 

casos), carne suína in natura, processados 

e miúdos (208 casos) e leite e derivados 

(337 casos). (Ministério da Saúde, 2013; 

SINAN Net/SVS/MS, 2013). 

Os órgãos competentes na regulação dos 

alimentos são a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), a qual cabe a 

regulamentação, o controle e a fiscalização 

de produtos e serviços que implicam risco à 

saúde pública. Nesse caso, podem ser 

considerados bens e produtos de consumo 

sujeitos ao controle e à fiscalização 

sanitária, dos quais os alimentos, águas 

envasadas, seus insumos, suas 

embalagens, aditivos alimentares; limites de 

contaminantes orgânicos, resíduos de 

agrotóxicos e de medicamentos veterinários. 

E o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) ao qual compete a 

inspeção dos alimentos exclusivamente de 

origem animal (carnes, leite, ovos, mel, 

pescados e seus derivados), bebidas (não 

alcoólicas, alcoólicas e fermentadas) e 

vegetais in natura. Os produtos alimentícios 

de competência da Vigilância Sanitária são 

divididos em três grupos: alimentos com 

registro obrigatório prévio à comercialização; 

alimentos isentos da obrigatoriedade de 

registro e alimentos isentos da 

obrigatoriedade de registro e dispensados 

de comunicação de início de fabricação.  

Recentemente, houve debates em torno do 

tema da comercialização de queijos de 

produtores artesanais sem os registros 

estaduais e/ou municipais necessários para 

transitar em regiões diferentes de sua 

origem no Brasil e no exterior. Embora a 

sociedade e os profissionais envolvidos na 

área de alimentos tenham a intenção 

positiva de divulgar os produtos da terra, a 

cultura local e valorizar o produtor artesanal, 

não se pode negligenciar a necessidade do 

atendimento às regulamentações 

e à fiscalização. 

O maior risco advindo dessas práticas é a 

transmissão de doenças de origem 

alimentar. Essas representam uma das 

maiores causas de morbimortalidade nas 

populações. Embora a incidência dessas 

doenças seja difícil de ser estimada, é 

possível ter uma ideia de sua importância 

para a saúde ao verificar-se que, apenas no 

ano 2000, registraram-se mais de dois 

milhões de mortes por diarreia (WHO, 

2002). Os tipos de doenças de origem 

alimentar mais comuns estão 

associados à transmissão de 

microrganismos, em especial, bactérias. A 

contaminação de alimentos, nas múltiplas 

fases da cadeia de produção, tem sido 

associada a diversos fatores: falta de 

conhecimento, descuidos na manipulação, 

inadequação dos espaços de trabalho e do 

armazenamento, além de deficiências na 

limpeza de área, equipamentos, bancadas e 

de higiene pessoal. 

Entre os anos de 2000 e 2013, os números

de surtos causados por doenças de origem 

alimentar no Brasil foram elevados,  
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Para garantir que os produtos de origem 

animal não sejam prejudiciais à saúde e o 

cumprimento das legislações nacional e 

estrangeiras seja realizado, o Departamento 

de Inspeção de Produtos de Origem Animal 

(DIPOA) conta, ainda, com os Serviços de 

Inspeção Federal – SIF, atuantes junto a 

cada estabelecimento registrado no DIPOA. 

(Brasil. MAPA, 2017) 

Somando-se a isso, existe o Sistema 

Brasileiro de Inspeção de Produtos de 

Origem Animal (SISBI-POA), que faz parte 

do Sistema Unificado de Atenção a Sanidade 

Agropecuária (SUASA), que padroniza e 

harmoniza os procedimentos de inspeção de 

produtos de origem animal para garantir a 

inocuidade e segurança alimentar. 

Os estados, o Distrito Federal e 

os municípios podem solicitar a equivalência 

dos seus Serviços de Inspeção com o 

Serviço Coordenador do SISBI. Para obtê-lo, 

é necessário comprovar 

que possui condições de avaliar a qualidade 

e a inocuidade dos produtos de origem 

animal com a mesma eficiência do Ministério 

da Agricultura. Esse tem sido o registro que 

pode vir a ser solicitado por produtores 

artesanais de alimentos e produtos. (Brasil. 

MAPA, 2017) 

Por fim, é importante que todos os 

seguimentos envolvidos na produção, 

preparo e comercialização de alimentos e 

produtos alimentícios tenham o 

entendimento da sua responsabilidade com 

o consumidor e a saúde pública e possam 

somar esforços no sentido de assegurar que 

seus produtos e serviços tenham qualidade e 

sejam inócuos ao consumidor. 
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FEIRAS GASTRONÔMICAS 

E CULTURAIS
Claudia Soares 

Professora do Curso de Gastronomia - UFRJ 

Com a proposta de gerar interações 

não obvias em um ambiente mais 

agradável para a comunidade do 

Parque - por meio de um evento que 

circule entre a cultura gastronômica de 

comida de rua, ações culturais, oficinas 

temáticas, exposições de projetos de 

extensão da UFRJ - nasceu o projeto 

Feira  do Parque, atualmente 

denominado Feira Gastronômica e 

Cultural do Parque. 

À Equipe do Parque coube lançar o 

desafio a um pequeno grupo de 

professores do curso de Gastronomia 

da UFRJ. O projeto é colaborativo e tem 

por objetivo estimular, apoiar e acelerar 

iniciativas empreendedoras no Curso

de Gastronomia da UFRJ. Uma espécie 

de laboratório para estabelecer as 

condições para os alunos do curso 

desenvolverem comportamento 

empreendedor e aprenderem com 

erros e acertos, com objetivos pedagó 

gicos e acompanhamento docente.  
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A proposta não é planejar um evento de venda de 

comida,  mas sim problematizar as etapas que 

permitem a sua comercialização 

- desde planejamento do cardápio, compras,
composição de preços até venda direta ao 

consumidor e realização da ação em um espaço não 

formal, como é  o de uma feira de rua com todas as 

suas nuanças. 
O ambiente da Ilha do Fundão, onde o Parque 

Tecnológico está sediado é convidativo a projetos 

criativos, especialmente os que envolvem a venda de 

alimentos, em função da baixa oferta da região. Assim, 
a ideia de transformar o espaço da Feira numa 

espécie de laboratório de práticas gastronômicas nos 

desafiou.  Já foram realizadas quatro feiras em 

formatos muito parecidos, mas com mudanças que 

fizeram a parceria com o Parque se consolidar e 

ganhar a confiança do corpo docente e discente do 

curso além do público em geral. 
A cada edição, os alunos devem planejar o seu 

negócio com base nos conhecimentos da gestão de 

empreendimentos gastronômicos que são tratados 

no curso, seguindo a orientações de um professor 
que o tutela até o final do evento. Planejamento e 

teste de cardápio, custo, apresentação e 

comunicação do seu produto, além de organização 

funcional do espaço de produção, montagem da 

equipe e cuidados com higiene e segurança dos 

alimentos são itens que são observados. Tais 

conteúdos são também tratados em três encontros 

dedicados a essas temáticas, contando com o apoio 

de professores e alunos do curso que se 

disponibilizam de maneira voluntária a dedicar 
algumas horas para alinhar conhecimento com o 

grupo de empreendedores que se inscrevem para 

participar da Feira do Parque. 
O evento é idealizado em parceria com a equipe do 

Parque Tecnológico e operado com funcionários 

desse projeto em conjunto com voluntários do curso 

de gastronomia que se dedicam a apoiar os colegas 

participantes. A ação caracteriza-se como ensino, 
numa perspectiva de que o espaço da Feira é uma 

extensão da sala de aula. Há efetivamente produção e 

venda de alimentos pensados e planejados pelos 

alunos do curso de gastronomia. 
A oportunidade de reunir muitos dos conhecimentos 

teóricos em dois ou três dias e aprender com os erros 

e acertos num espaço que, mesmo detendo algum 

controle, está muito próximo da realidade no campo 

mercadológico é, acima de tudo, corajosa e 

inovadora. Tal ação só é possível porque contamos
com a dedicada parceria do Parque Tecnológico.  

Portas abertas nem sempre são encontradas no 

caminho e as dificuldades se somam a cada período 

letivo. A Universidade Federal do Rio de Janeiro vem 

sofrendo ataques múltiplos de cortes de toda ordem. 
Lidamos com o desafio diário da ausência de sala de 

professores, falta de água, funcionários em greve e 

dificuldades operacionais de toda ordem que nos 

levariam ao desânimo muito facilmente. Mas, seguir em
frente é também um forma de resistir. O Parque e toda 

a sua carinhosa e empenhada equipe merecem 

nossos votos da mais alta estima.  Um projeto dessa 

envergadura não avança sem a participação de muitas,
muitas pessoas diferentes - e a maioria das quais nem 

conhecemos - como aqueles que instalam a rede 

elétrica para cada barraca da feira, só pra citar um 

exemplo. 
A feira é um projeto precioso para todos os envolvidos. 
Por isso é importante lembrar de cada pessoa que se 

envolve para que, durante os dias do evento, seja 

possível construirmos experiências exitosas de ensino 

e aprendizado com os alunos e professores 

envolvidos. O nosso muito obrigado ao Parque 

Tecnológico UFRJ, na figura daqueles que nos 

abrigam, nos abraçam e tem possibilitado o 

fortalecimento dos laços de parceria. Desejamos que a 

iniciativa possa ser multiplicada por toda a Ilha do 

Fundão e que possamos ver uma Universidade 

esperançosa por dias melhores. Nossa 

gratidão à comunidade do Parque, que nos recepciona
e, ao frequentar a feira, está apoiando e contribuindo 

com as ações de ensino e aprendizagem do Curso de 

Gastronomia. Nosso muito obrigado aos alunos 

empreendedores que, mesmo dispostos a aprender, 
investem monetariamente na iniciativa e 

corajosamente fazem da Feira o projeto integrador do 

Curso de Gastronomia que mais nos desafia. Nosso 

muito obrigado cheio de carinho aos voluntários  de 

todas as Feiras realizadas, mas em especial a 4a edição 

que contou com 13 alunos dedicados que fizeram 

aqueles momentos estressantes se tornarem especiais.
Aos professores e à coordenação do curso, nosso 

carinho especial por apoiar cada aluno e estar junto 

conosco nesse desafio. 
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Lembranças da   

3ª Feira do Parque

Nos dias 3, 4 e 5 de 
dezembro de 2016  foi 
realizada a  3ª  edição 
da Feira 
Gastronômica do 
Parque,  evento já 
consagrado e  do qual 
participaram alunos  
dos cursos de 
Gastronomia e 
Nutrição do Instituto 
de Nutrição Josué de 
Castro, da UFRJ, além 
de fabricantes de 
cervejas artesanais e 
alguns  outros 
empreendedores.  
Também participaram 
com stands a Feira de 
Agroecologia da 
UFRJ e o RECICLA 
CCS. 
 

Já era dezembro e o ano de 

2016 havia sido 

especialmente cansativo, 

exigindo de todos  um 

empenho e  uma 

disposição a mais. O ano em 

que foram fechados 3 

períodos letivos na 

UFRJ finalmente chegara ao

fim e, para  alunos e 

professores do Curso de 

Gastronomia, culminando 

com a realização da 3ª Feira 

Gastronômica do Parque. 

Para o evento,  foram 

programadas rodas de 

conversa, palestras, muita 

música de bandas de alunos, 

comemoração pelo  

aniversário do Curso e o 

lançamento da 2ª edição da  

Revista da Gastronomia. 

Tudo  junto com a  Feira, 

visando aproveitar ao 

máximo a reunião de alunos 

e professores no mesmo 

local. 
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Além disso, a empresa Doce 

Patisserie, a quem muito 

agradecemos, doou coloridos 

uniformes para serem usados 

durante a feira pelos alunos 

empreendedores. O evento 

foi um sucesso e transcorreu 

como previsto, porém na  

última noite desabou um 

temporal que assustou a 

todos. Raios, trovões, falta de 

energia, vento e muita chuva 

exigiram, no momento do 

encerramento,  destreza e 

agilidade de todos para 

desmontar equipamentos e 

recolher materiais e 

produtos.  Foi uma correria

só. Por sorte ninguém se 

machucou e as perdas foram 

mínimas. Depois foram dadas 

muitas risadas e sobraram 

histórias pitorescas pra 

contar, mas muitos lembram 

até hoje do susto, ah se 

lembram! 

Rosa Hoff 

Aluna do Curso de Gastronomia - UFRJ



A 4ª Feira Gastronômica e Cultural do 
Parque foi realizada nos dias 4 e 5 de 
outubro de 2017 dentro das dependências 
do Parque Tecnológico, mas, dessa vez, 
em um local coberto, diferente da área 
aberta onde aconteceram as edições 
anteriores. Isso agradou muito aos 
expositores e visitantes. 
Pela primeira vez, os alunos da UFRJ 
foram os únicos responsáveis pelos 
stands de alimentação. Não havia 
food trucks. 
Essa responsabilidade em atender 
plenamente aos anseios da clientela 
exigiu desses alunos intenso 
planejamento e atenção a todos os 
detalhes. 

Para facilitar essa experiência, nas 
semanas anteriores à feira, foram 
ministradas oficinas nas áreas de 
empreendedorismo, higiene de alimentos 
e atendimento ao público. Essas oficinas 
já tinham sido ministradas por ocasião da 
3ª Feira e, devido ao sucesso do projeto, 
foram oferecidas novamente. 
  
A 4ª Feira contou com diversos 
empreendedores, de quem falaremos nas 
próximas páginas, que serviram alimentos 
salgados, doces, bebidas, com opções 
diversas, que incluíram culinárias 
internacionais e também vegetariana e 
vegana.  

Como destaque, observamos maciça 
atuação de mulheres empreendedoras. 
Destacamos ainda a presença dos 
standes da  Feira Agroecológica da UFRJ 
e do Recicla CCS. F
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4a FEIRA GASTRONÔMICA E CULTURAL DO PARQUE

   4ª Feira Gastronômica e Cultural do Parque Tecnológico
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A 4ª Feira contou com diversos 

empreendimentos 

gastronômicos, desde algumas 

novidades até alguns rostos já 

bem conhecidos. Dentre todos, 

foi notável a participação de 

cozinhas internacionais nesta 

edição, que iam da asiática à 

peruana, passando 

pela italiana e americana. 

Esse fato de encontrar facilmente 

alimentos e insumos de países 

diferentes é fruto da globalização 

e se tornou muito comum, não só 

no Brasil.  

Até algumas décadas atrás, 

você poderia achar graça caso te 

chamassem pra comer um sushi 

em pleno subúrbio do Rio de 

Janeiro. 

Antigamente, a disseminação de 

informações e produtos entre 

povos se fazia lenta e 

limitadamente, por conta das 

dificuldades de comunicação, 

transporte e conservação. 

Contudo, com o avanço da 

tecnologia, da internet e da 

logística nos transportes,  esse 

caminho demorado ficou mais 

rápido e alcançou diferentes 

frentes, chegando rapidamente à 

gastronomia. 

O mundo da cozinha

começou com o

descobrimento do fogo e

do sal, primeiramente

como um meio para

sobreviver, depois, como

prazer do gosto. Porém,

antes da atual explosão

de informações, a

gastronomia era muito

relacionada a culturas

próprias e muito única de

cada país. Hoje, ela

ultrapassa todas as

fronteiras e limitações.

Nesse movimento,

ao mesmo tempo em que

muitos buscam por

cozinhas de diferentes

povos, há outros que

procuram fortalecer a

comida regional do seu

país. Isso é ótimo, a partir

do momento em que

você consegue encontrar

todo o tipo de comida

sem sair do seu bairro..

 E foi possível ver isso na

última Feira do Parque

com nossos

empreendedores. Não só

visto, mas pode ser

sentido e, melhor ainda,

experimentado.

A feira é um pouco do mundo
Estevão Lemuel e Leonardo M.Sena 
Alunos do Curso de Gastronomia - UFRJ
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D'ORIGINE 

Empreendimento formado 

por dois alunos de 

graduação em 

Gastronomia, foi criado com

o intuito de propor um 

projeto que representasse a 

Itália.  Entre as opções do 

cardápio, estavam 3 

sabores de pizzas, assadas 

na hora, costelinha suína ao 

molho da casa e canolis, 

em 2 versões diferentes. 

Segundo os donos, receber 

um sorriso de um cliente é a 

maior motivação para a 

elaboração de um negócio. 

Mestizo 

Preferindo o termo “projeto” à 

“sociedade”, os empreendedores André 

Yaakoub e Érica, durante viagem à 

América do Sul,  conheceram a 

culinária peruana e se encantaram com 

as preparações. Quando surgiu a 

oportunidade, decidiram apresentar 

essa culinária aos clientes e a aceitação 

foi imediata, mesmo com combinações 

não muito comuns à dieta brasileira. O 

Tostones,  discos de banana fritos, com 

carne desfiada,  pimentões coloridos e 

queijo foi o prato mais vendido.

Beta Gastrô
   Empreendimento criado

para a 3ª Feira do Parque,

com o objetivo de ganhar

experiência no mercado de

eventos, Beta Gastrô segue

com sua participação na

feira a todo vapor. Com o

lema de "aprimoramento

sempre", a empresa,

composta por quatro alunos

do Curso de Gastronomia,

fez sucesso com suas

delícias no evento. Pão

artesanal, batatas com

molhos diferenciados.  Seus

próximos projetos? Seguir

nas próximas feiras e

realizar eventos fora da

faculdade. Do Fundão para

todo o Rio de Janeiro..

B/Hara 

Luis Felipe Bessa e Felipe Fujihara, 

são colegas do curso de Gastronomia 

e resolveram empreender com 

culinária oriental. O empreendimento 

já existia e, para o evento, a maior 

dificuldade foi a pesquisa de preços, 

já que os pratos oferecidos não são 

muito comuns no mercado brasileiro. 

Segundo os idealizadores, o resultado 

da participação na feira foi positivo, 

com ótima aceitação do cardápio, 

destacando-se a opção “lámen”, 

esgotado em menos de 3 horas de 

início do almoço no segundo dia. Os 

sócios viram nesta  participação uma 

oportunidade de aprendizado e teste 

de suas capacidades.

Fotos: Monique Mattos e Rosa Hoff
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Salgados da Nonô 

Noêmia atua no segmento de lanches há mais de 20

anos. A empresa existe desde a primeira feira do Parque 

Tecnológico da UFRJ sob o nome de “Salgados da 

Nonô”. Para atuar nessa feira, planejou e elaborou um 

cardápio específico, servindo massas e lanches. 

Segundo ela, a feira agregou crescimento ao projeto, 

maior número de vendas e mais experiência para sua 

carreira. 

GAB'S N' FAB'S 

Veteranos na 

participação da feira, a 

empresa de Gabriela 

Dittz e do marido 

Fabrício apresentou 

seu cardápio 

saboroso e conhecido 

com opções como 

o picadinho com 

farofa, que sempre faz 

sucesso! Formada 

bacharela em 

Gastronomia pela 1ª 

turma da 

UFRJ, Gabriela já vem 

atuando 

em outras feiras 

e eventos, 

fornecendo opções 

salgadas e doces. 

Eco salad 

Larissa, a empreendedora do Eco 

salad, também já é veterana na 

participação das feiras do Parque. 

Aluna do curso de Nutrição, preocupa- 

se em oferecer uma opção saudável e 

nutritiva, composta de comida leve e 

muita salada.

Babbete 

Com o nome inspirado no filme A 

Festa de Babbete, a empresa de 

personal chef, criada há dois anos 

por três amigas, aprovou a Feira do 

Parque. Com um cardápio que unia  

o tradicional ao moderno, trouxeram 

para os clientes preparações que 

saltavam aos olhos e faziam babarem 

as bocas. Com a empresa atuando a 

domicílio, as meninas esperam 

crescer e operar em local próprio, 

podendo atender a todos os públicos. 

Panela Wok 

A equipe Panela Wok também 

já é veterana em feiras e 

apresentou um cardápio 

completo e saboroso, que fez 

muito sucesso.
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Patrícia Nicolau 

trouxe seus 

chocolates e 

bombons 

artesanais. 

Duda Tantos, 

seus Doces com 

Brilho. 

Teve ainda 

pastel  de leite 

ninho recheado 

de doce de leite, 

nutella e 

chocolate 

trazidos pela 

equipe 

Doces Sereia.  

 Doces e bebidas também

foram destaque na 4ª Feira

E  as Cervejarias Goodfellas  
e Mito representaram 
as cervejas artesanais
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Arca Veg 

 Formado por quatro alunos da mesma 

turma do curso de gastronomia, 

ArcaVeg estreou na Feira do Parque 

trazendo um diferencial pouco 

explorado: comida vegana. Empresa 

criada para o evento, os amigos 

optaram pelo segmento devido ao 

estilo de vida de um dos sócios e 

acreditaram que, assim como ele, havia 

um público ali que necessitava desse 

tipo de opção. Com lanches e bebidas 

veganas,  o cardápio contou com 

sanduíche de falafel e babaganoush, 

quibe de abóbora, mate, Cerveja e  

limonada com hortelã. 

ArcaVeg planeja continuar com a 

empresa, não só participando das 

próximas edições da Feira, mas 

também indo além dos eventos da 

faculdade. 

  

NOZ – Culinária Vegetariana

 

 Empresa criada para atuar na feira, mas

com intuito de seguir adiante, o

empreendimento NOZ – Culinária

Vegetariana, composto por quatro alunos

do 2º período da Gastronomia da UFRJ,

apostou em algo diferente. No meio de

tantas carnes, doces e cervejas, o NOZ

investiu no vegetarianismo e marcou

presença. Com sua moqueca de banana

da terra e tortinhas de cupuaçu. A equipe

fez sucesso já no primeiro dia e os clientes

voltaram no dia seguinte para comer mais

de seus quitutes. Com planejamento

rápido e muito profissionalismo, supriram

suas próprias expectativas para o evento,

sendo destacados na pesquisa de

satisfação realizada como o

empreendimento que mais agradou.

Parabéns e sucesso ao grupo.

O sucesso das opções sem carne
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Fotos: Monique Mattos, 
Ana Karoliny Andrade 
e Rosa Hoff



Vegetarianismo e Veganismo: 
Nova Perspectiva de Vida

Ana Karoliny de F. Andrade

Aluna do Curso de Gastronomia-

UFRJ

Dois movimentos que têm crescido muito atualmente, o 
vegetarianismo e veganismo têm ganhado repercurssão 

na mídia. Considerados um estilo de vida e não um 
tipo de dieta, estes dois segmentos tendem a 

eliminar total ou parcialmente o consumo 
de produtos de origem animal. 
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No caso do vegetarianismo, há a retirada 

de produtos de origem animal apenas da 

alimentação, podendo ser subdividido nos 

seguintes grupos: ovo vegetariano 

(consome produtos que contenham 

apenas ovos), lacto vegetariano ( consome 

produtos que contenham apenas leite), 

ovo-lacto vegetariano (consome produtos 

que contenham apenas ovo e leite) , api 

vegetariano (consome mel) e o 

vegetariano (não consome nenhum 

alimento de origem vegetal). 

O veganismo, por sua vez, é caracterizado 

por não consumir nada que tenha causado 

direta ou indiretamente o sofrimento e 

morte animal. O vegano não consome 

nada que tenha qualquer ingrediente de 

origem animal ou que tenha sido testado 

em animais. 

Com o crescimento da comunidade 

adepta a este estilo de vida, a oferta deste 

tipo de alimentação cresceu muito, sendo 

facilmente encontrado em lanchonetes e 

restaurantes. Na 4° Feira Gastronômica do 

Parque Tecnológico, não foi diferente. 

Várias barracas ofereceram opções  

vegetarianas em seus pratos e os dois 

empreendimentos voltados para 

vegetarianos e veganos  fizeram sucesso 

não só entre os adeptos ao estilo de vida, 

mas também a quem quis sair de sua 

alimentação convencional e experimentar 

algo diferente. 

Ilustrações: www.canva.com
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PALAVRAS FINAIS

Desde a realização da 1ª Feira Gastronômica do 

Parque, nos mobilizamos para registrar a atuação 

dos alunos do Curso de Gastronomia em seus 

projetos de empreendedorismo realizados  nesses 

eventos. Como resultado, esta é a terceira edição 

da Revista da Gastronomia. Foram 4 feiras e 3 

revistas. As experiências vividas pelos colegas 

empreendedores ficam, dessa forma, preservadas 

historicamente por meio dos registros de textos e 

imagens nessas publicações. As revistas são 

resultado de muitas mãos. Cada edição tem 

voluntários e colaboradores novos, que 

se envolvem na realização do projeto. Não 

poderíamos deixar de citar alguns nomes de 

pessoas que especialmente nos apoiaram nesta 

edição, dentre elas a Coordenadora do Curso de 

Gastronomia, Profª Ceci Santiago, as professoras 

Cláudia Soares, Márcia Pimentel e Ana Paula 

Oliveira e, respondendo pela equipe do Parque,  

Danielle Páscoa. 

Agradecemos também aos alunos e alunas 

da turma 2017.1, que entrevistaram os 

empreendedores da 4ª Feira e, assim, reuniram 

material para a elaboração dos textos. 

Aos empreendedores que responderam às 

perguntas e nos confiaram suas histórias, 

também somos gratos. 

Para a presente edição contamos com textos 

redigidos  pelos alunos Estevão Lemuel e 

Leonardo Sena e pela aluna Ana Karoliny 

Andrade, além da preciosa revisão da colega 

Ana Beatriz Sousa. Contamos também com 

a colaboração e sugestões das colegas Debora 

Quaresma, Monique Mattos e Thallys Albert. 

 À colega Fabíola Magalhães, que mais uma 

vez fez parte da coordenação do projeto, um 

agradecimento especial. 

A revista é resultado dessa equipe e de 

seu trabalho  conjunto. 

 Pena que nem todos puderam estar presentes 

na hora da foto. 
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Rosa Hoff 
Aluna do Curso de Gastronomia - UFRJ

Foto: Luiz Alexandre Holanda
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