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textos/pautas enviados a veículos do Rio, Minas e São Paulo em
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Cidade mais visitada por estrangeiros depois da capital, Petrópolis quer
aumentar fluxo de 115 mil turistas internacionais por ano
Petrópolis Gourmet faz parte do calendário de eventos com atrações de
qualidade para atrair mais visitantes

Categoria máxima do turismo nacional, classe A do Ministério do
Turismo, cidade mais visitada por estrangeiros depois da capital, com mais
de 115 mil visitantes por ano, Petrópolis quer atrair mais turistas
internacionais com um forte calendário de eventos que une belezas naturais,
cultura, história, lazer e sabores. Um desses itens é o Petrópolis Gourmet que
apresenta a alta gastronomia em um festival que une preços convidativos e
pratos especiais. Em sua 19ª edição, de 06 a 17 de novembro em 43
restaurantes e também nas ruas da cidade, o Petrópolis Gourmet celebra as
cozinhas da Itália, Alemanha e Portugal, reverenciando as raízes dos
colonizadores da Cidade Imperial. No período do evento, a cidade vai receber
20 mil pessoas e a rede hoteleira já registra 80% de ocupação nos finais de
semana do evento.
O charme da Serra Carioca aliado ao forte apelo cultural e histórico
impresso na ‘marca’ Cidade Imperial tem atraído visitantes europeus e asiáticos,
além dos mais próximos, da América Latina.

Sendo categoria máxima do

turismo nacional com o Ministério do Turismo divulgando a cidade
internacional, Petrópolis quer estar preparada para receber mais gente. São 118
meios de hospedagem que somam 6.335 leitos. Petrópolis vem aumentando o
fluxo de turistas a cada ano e já soma mais de 2 milhões de visitantes a cada 12
meses.
“Estrategicamente, Petrópolis quer que o visitante permaneça mais
tempo na cidade e um calendário diversificado, de qualidade, faz com que o
turista aproveite mais Petrópolis como um destino a ser desfrutado em toda a
sua plenitude, com mais calma e mais dias na Serra”, afirma Samir El Ghaoui,
presidente do Petrópolis Convention e Visitors Bureau, organizador do evento.
O bem receber o visitante está intimamente ligado à boa mesa e o
Petrópolis Gourmet, em sua 19ª edição, se consolida como o evento que dá
ainda mais visibilidade a todos os sabores que se encontra na Cidade Imperial.
E, na economia, o festival é de dar água na boca: em 12 dias vai movimentar
mais de R$ 4,3 milhões considerando o movimento dos 43 restaurantes

participantes e a rede hoteleira recebendo visitantes especificamente para o
festival. Em quase duas décadas, o Petrópolis Gourmet já recebeu mais de 300
mil pessoas e está entre os oito maiores eventos gastronômicos do país.
A ocupação hoteleira na cidade vai crescer em função do festival, de
acordo com o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio
de Janeiro (ABIH-RJ), Alfredo Lopes. “Um calendário de eventos forte é
estratégico para o interior do estado e vital para a economia dos municípios,
gerando incremento de até 30% na ocupação hoteleira”, prospecta. A ocupação,
nos finais de semana, chega a 80% da rede hoteleira somando 5,5 mil leitos
fazendo uma época considerada de baixa temporada a cidade estar cheia e com
evento de qualidade.
Mais de 4,3 mil pratos especiais – com preços diferenciados– serão
servidos em 12 dias de festival. E as opções são para todos os gostos, com
valores a partir de R$ 48,50.

* A pesquisa foi realizada Associação dos Embaixadores do Rio de Janeiro e o Portal Consultoria
em Turismo, com apoio da Fundação Cesgranrio e entrevistou 1.000 turistas internacionais na
capital entre 5 e 25 de julho de 2019.

Mesa farta põe economia em alta
Petrópolis Gourmet movimenta R$ 4,3 milhão em 12 dias
Evento está entre os 8 maiores do país
Festival acontece de 06 a 17 de novembro em restaurantes e espaços públicos
Boa parte dos 2 milhões de turistas que chegam por ano em Petrópolis
aproveitam, além da riqueza histórico-cultural da cidade, uma das gastronomias mais
reconhecidas no mundo pela variedade e alta qualidade, com cozinhas pilotadas por
renomeados chefs, ambientes cheios de charme e muitos endereços pitorescos. O
bem receber o visitante está intimamente ligado à boa mesa e o Petrópolis Gourmet,
em sua 19ª edição, se consolida como o evento que dá ainda mais visibilidade a todos
os sabores que se encontra na Cidade Imperial. E, na economia, o festival é de dar
água na boca: em 12 dias vai movimentar mais de R$ 4,3 milhões considerando o
movimento dos 43 restaurantes participantes e a rede hoteleira recebendo visitantes
especificamente para o festival. Em quase duas décadas, o Petrópolis Gourmet já
recebeu mais de 300 mil pessoas e está entre os oito maiores eventos gastronômicos
do país.
Nota A no Mapa do Turismo Brasileiro dois anos consecutivos - uma
classificação do Ministério do Turismo – Petrópolis celebra com paixão um dos pilares
de sua economia que está apoiada em uma rede hoteleira com 118 meios de
hospedagem com capacidade para 6.355 pessoas. A cada ano surgem mais eventos,
os já existentes são aprimorados e um movimentado calendário de atividades ao longo
de 12 meses com atrações de todos os tipos fazem com que o setor movimente R$
760 milhões anualmente.
O Petrópolis Gourmet está consolidado como um dos maiores eventos
gastronômicos do Brasil colecionando números apimentados: 610 participações de
restaurantes, mais de 900 oficinas e 200 chefs comandando as cozinhas somadas
todas as edições. E o festival movimenta ainda os setores de comércio, indústria e
serviços, uma cadeia produtiva com mais de 40 mil postos de trabalho.
“Nossa preocupação é com a qualidade, aprimorando e inovando a cada
edição. Queremos que os visitantes tenham uma memória afetiva com os pratos
saboreados e a estadia na cidade”, destaca Samir El Ghaoui, presidente do Petrópolis
Convention e Visitors Bureau, organizador do evento.
E Ghaoui vai além: “A cidade toda esta envolvida. O festival acontece nos 43
restaurantes participantes, mas há degustação em áreas públicas como as Ruas
Teresa e 16 de Março que são polos de compras, oficinas abertas ao público, inclusive
crianças, e um mercado especial de produtos orgânicos e da cidade. O festival está
nas ruas porque celebramos com o morador e com o turista esta alegria de bem
receber”.
E tanta hospitalidade faz bem ao paladar de hotéis e pousadas. A ocupação
hoteleira na cidade vai crescer em função do festival, de acordo com o presidente da
Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ), Alfredo

Lopes. “Um calendário de eventos forte é estratégico para o interior do estado e vital
para a economia dos municípios, gerando incremento de até 30% na ocupação
hoteleira”, prospecta. A ocupação, nos finais de semana, chega a 80% da rede
hoteleira somando 5,5 mil leitos fazendo uma época considerada de baixa temporada
a cidade estar cheia e com evento de qualidade.
Mais de 4,3 mil pratos especiais – com preços diferenciados– serão servidos
em 12 dias de festival. E as opções são para todos os gostos, com valores a partir de
R$ 48,50.

Petrópolis Gourmet celebra a culinária da Alemanha, Portugal e Itália
A 19ª edição do Petrópolis Gourmet tem como tema “Receita das Colônias”,
que promete oferecer ao público verdadeiras viagens pratos inspirados nas colônias
alemã, italiana e portuguesa. Quarenta e três restaurantes terão menus especiais,
criados especialmente para o festival.
Além dos menus criados especialmente para o Petrópolis Gourmet, o evento
terá oficinas em áreas de grande circulação de pessoas, como unidades de ensino,
mercados e shoppings, e o tradicional Mercado Gourmet, que este ano será montado,
com o apoio do Polo Gastronômico, ao lado do Hortomercado Municipal, em Itaipava.
No espaço o público vai encontrar produtores e artesãos locais, com exposição e
comercialização dos produtos de Petrópolis.
Haverá programação também nas ruas, com os Agitos Gastronômicos. A
proposta é levar os chefs locais e convidados para a Rua Teresa e a Rua 16 de
Março, dois importantes polos de moda locais, onde eles vão preparar e oferecer
gratuitamente ao público algumas das delícias do festival.
Os chefs, os cardápios, os preços dos pratos do festival e toda programação já
confirmada do Petrópolis Gourmet estão na revista eletrônica do evento
(www.petropolisgourmet.com.br) e nas redes sociais.
O Petrópolis Gourmet é uma realização do Petrópolis Convention & Visitors
Bureau, com curadoria de um Comitê Gastronômico formado por chefs e empresários
do setor. Nesta 19ª edição, o festival conta com o patrocínio do Bramil Supermercados
e da ToyoSerra e apoio da Prefeitura de Petrópolis, TurisPetro, Sesc, Senac, Sebrae,
Inter TV, Federação de Convention & Visitors Bureaux do Estado do Rio de Janeiro,
Associação dos Embaixadores de Turismo do Rio de Janeiro, Comissão do Turismo
da 3a. Subseção da OAB de Petrópolis. São parceiros Cinemaxx, Chez Cox Buffet,
MP Eventos, Janiques Cerimonial, Arcádia Mall, Shopping Itaipava, Shopping Vilarejo,
Serrana Center, Natural Papper, Pousada Arcádia, Polo Gastronômico de Petrópolis,
Rota Cervejeira, Rua 16 de Março, Rua Teresa, Hortomercado Municipal, Casa de
Portugal.

SERVIÇO:
19ª edição do Petrópolis Gourmet
Quando: de 6 a 17 de novembro de 2019

Onde: Restaurantes e vários espaços públicos de Petrópolis
Programação completa na revista eletrônica do evento:
www.petropolisgourmet.com.br

Petrópolis Gourmet atrai petropolitanos e turistas no feriadão com
programação em vários espaços

Programe-se para não perder nenhuma atração do festival gastronômico
Um feriadão cheio de atrações gastronômicas. Quem não quer? E em Petrópolis vai ser
assim, cheio de delícias, para moradores e visitantes. O Petrópolis Gourmet deste ano coincide
com o feriadão da próxima semana , entre os dias 15 e 17 de novembro e a agenda está cheia:
tem oficinas com grandes chefs, o Mercado Gourmet, no Hortomercado, em Itaipava e ainda a
Festa das Colônias, na Casa de Portugal. Em todos os eventos, é claro, comidas deliciosas,
repletas de referências à colonização da cidade por alemães, portugueses e italianos. E, é
claro, que os 43 restaurantes participantes aguardam muita gente para saborear pratos de alta
gastronomia - mas, a preços especiais, começando em R$ 48,50.
Um dos programais mais aguardados nesta 19ª edição do Petrópolis Gourmet é o
Mercado Gourmet. No Hortomercado, em Itaipava, o visitante vai encontrar venda de
produtos de Petrópolis. E tem de variedade: orgânicos, pães, geleias, embutidos, tudo feito de
forma artesanal e com o sabor que só se encontra em Petrópolis. E tem mais: haverá oficinas
com os chefs, degustação de bebidas com o Senac e apresentação de grupos folclóricos. E
fique atento com os horários de funcionamento do Mercado Gourmet: dias 15 e 16, das 10h às
20h e dia 17, de 10h às 17h.
A programação do Mercado Gourmet abre na sexta-feira com a nutricionista Juliana
Maio, às 16h, falando sobre as receitas típicas de Portugal, Itália e Alemanha. No sábado estão
programadas degustação de cervejas e vinhos promovida pelo Senac, oficina com preparo de
massas, inclusive vegetariana e um workshop sobre cerveja. Domingo, duas apresentações
diferenciadas: a utilização das chamadas PANC, Plantas Alimentícias Não Convencionais, na
culinária e a elaboração do “Overnight”, alimento preparado à noite, rico em fibras.
Entre os expositores de produtos de Petrópolis já produtores de cerâmica, lareiras,
produtos integrais, queijos, doces portugueses, pães, brownies, pizzas e massas, geleias e
conservas orgânicas e cervejas artesanais. São 22 expositores e mais de uma centena de
produtos produzidos na cidade.
Já a Festa das Colônias acontece sábado e domingo, dias 16 e 17, das 10h às 23h, na
Casa de Portugal. O espaço vai reunir representantes das três colônias evidenciadas este ano
no Petrópolis Gourmet: Alemanha, Portugal e Itália. Os descendentes de nossos colonizadores
vão mostrar o melhor dos pratos típicos, petiscos, doces e sobremesas e artesanato. Sem
contar com muita dança dos grupos de cada nacionalidade que vão estar se

apresentando.
A Festa acontecerá em três ambientes: no salão principal, funcionarão os
serviços de restaurante, com capacidade para atender a 350 pessoas e é onde

acontecem as apresentações folclóricas de cada país. Os pratos poderão ser pedidos o
entre 12h e 15h e, de 19h às 22h. Mas, a tarde toda tem muitas delícias: no horário
entre 15h e 19h, nos intervalos para as atrações culturais, serão servidos bolinhos de
bacalhau, pizzas e salsichões.
No Varandão ficam concentrados os produtos e artesanatos típicos de cada
país, bem como a venda de doces e sobremesas, e ainda a “Tracht Und Hut”, com
exposição de trajes das colônias. E, no lounge, exposição e venda de bebidas, como
vinhos.
Petrópolis é o destino certo para o feriadão de 15 de novembro, principalmente
para quem mora no Rio, Minas e municípios vizinhos à Cidade Imperial. A rede
hoteleira já comemora pico de 80% de ocupação em uma época considerada de ‘baixa
temporada’, fruto de investimentos do trade turístico em atrações de qualidade.
“A programação é para moradores e turistas, executada com muito carinho
pensando nas famílias e como elas podem aproveitar vários dias dedicados a bons
programas e recheados de comidas saborosas”, destaca Samir El Ghaoui, presidente
do Petrópolis Convention e Visitors Bureau, organizador do evento, que mostra ainda a
democratização do festival com atrações nas ruas e praças e oficinas gratuitas.
“Queremos que a cidade se envolva e curta bastante o festival”.
Oficinas: ainda há tempo de aprender a alta gastronomia
Abrindo o feriadão, na sexta-feira, 15, a oficina começa às 14h, no
Supermercado Bramil, com Marília Mills mostrando como arrumar uma bela mesa de
Natal. Ainda na sexta, às 17h, no Shopping Itaipava, o Chef Fred Tibau, renomado
profissional que durante longo tempo esteve à frente do Programa Estrelas, da Rede
Globo, e hoje é Chef da Nestlé, ensinará o preparo da Torta Floresta Negra, um iten
indispensável na culinária germânica.
No sábado, dia 16, também tem cozinha alemã, às 14h, no Arcádia Mall. Dois
chefs pilotam a oficina: Antônio Barcellos vai ensinar o falscher hase, que significa
falsa lebre, um delicioso bolo de carne e Fabio Derli adoçará a todos com o
apfelstrudel que é o strudel de maçã.
Também no sábado, encerrando as oficinas, D. Neyse Lioy cai ensinar como fazer
uma cuca alemã, um dos pratos mais tradicionais dos colonizadores germânicos.
Começa às 17h, no Shopping Itaipava.

Serviço:

Mercado Gourmet
Onde – Hortomercado Municipal – Estrada União e Indústria, 9.726 - Itaipava
Horário - dias 15 e 16, das 10h às 20h e dia 17, de 10h às 17h.

Festa das Colônias
Onde – Casa de Portugal - Rua General Rondon, 715 - Quitandinha

Dias e horários – 16 e 17, de 11h às 23h

Oficinas
Informações no site www.petropolisgourmet.com.br

Gastronomia da Alemanha, Itália e Portugal à uma hora do Rio
de Janeiro
Danio Braga, Christofe Lidy e Silvana Bianchi
Petrópolis Gourmet reúne celebrados chefs no maior evento gastronômico da
Serra Carioca com 43 restaurantes participantes

E se viajar para conhecer a culinária da Alemanha, Itália e Portugal,
fosse possível em menos de uma hora? É o tempo que se leva para percorrer os
50 quilômetros de distância entre Rio e Petrópolis onde acontece, em
novembro, o maior evento gastronômico da Serra Carioca. O Petrópolis
Gourmet, em sua 19ª edição, homenageia este ano os imigrantes dos três países
europeus que colonizaram a cidade e todos os 43 restaurantes participantes do
festival vão exibir o melhor da gastronomia de Alemanha, Itália e Portugal no
evento chamado de “Receita das Colônias”. Preços diferenciados, harmonização
de bebidas e todo o charme de Petrópolis estarão em alta entre os dias 06 e 17
de novembro, com a rede hoteleira com tarifas especiais
Chefs como Danio Braga, um dos mais celebrados no país e reconhecido
no mundo, vai estar presente, assim como Christophe Lidy e Silvana Bianchi. E
eles vão ensinar receitas em “aulas-show” realizadas no Senac local, também
gratuitas (inscrições no local com uma hora de antecedência), mas vagas
limitadas.
E o Petrópolis Gourmet acontece não apenas nos restaurantes, mas em
toda a cidade, até mesmo nas ruas. É o caso das famosas Rua Teresa e Rua 16
de Março que recebem os “Agitos Gastronômicos”. Chefs locais vão estar
nestes dois importantes polos de moda locais preparando para o público
degustar, gratuitamente, muitas delícias.
E não para por aí. Nos dias do festival, por toda a cidade, tem atrações
voltadas para a gastronomia, além dos restaurantes como nas praças e também
nos shoppings, além de um mercado especial, montado para o evento. No final
de semana do feriadão, de 15 a 17 de novembro, o Hortomercado, em Itaipava,
terá um espaço para valorizar produtores e artesãos locais com exposição e
comercialização dos produtos de Petrópolis. Orgânicos, pães, geleias,
embutidos, verduras e legumes reunidos em um único local, que garantem ao
público a oportunidade de conhecer, degustar e comprar produtos da cidade.

“A programação do Petrópolis Gourmet, além de saborosa, é uma
viagem à cultura da cidade e aos países de sua colonização. É um festival
para o paladar, mas também saborear a história da cidade. Para curtir as
atrações do Petrópolis Gourmet e também aproveitar a Cidade Imperial”,
destaca Samir El Ghaoui, presidente Presidente do Petrópolis Convention &
Visitors Bureau, que realiza o evento.
Os chefs, os cardápios, os preços dos pratos do festival e toda
programação já confirmada do Petrópolis Gourmet estão na revista
eletrônica do evento (www.petropolisgourmet.com.br) e nas redes sociais.
O Petrópolis Gourmet é uma realização do Petrópolis Convention &
Visitors Bureau, com curadoria de um Comitê Gastronômico formado por
chefs e empresários do setor. Nesta 19ª edição, o festival conta com o
patrocínio do Bramil Supermercados e da ToyoSerra e apoio da Prefeitura
de Petrópolis, TurisPetro, Sesc, Senac, Sebrae, Inter TV, Federação de
Convention & Visitors Bureaux do Estado do Rio de Janeiro, Associação dos
Embaixadores de Turismo do Rio de Janeiro, Comissão do Turismo da 3a.
Subseção da OAB de Petrópolis. São parceiros Cinemaxx, Chez Cox Buffet,
MP Eventos, Janiques Cerimonial, Arcádia Mall, Shopping Itaipava, Shopping
Vilarejo, Serrana Center, Natural Papper, Pousada Arcádia, Polo
Gastronômico de Petrópolis, Rota Cervejeira, Rua 16 de Março, Rua Teresa,
Hortomercado Municipal, Casa de Portugal.
SERVIÇO:
19ª edição do Petrópolis Gourmet
Quando: de 6 a 17 de novembro de 2019
Onde: Restaurantes e vários espaços públicos de Petrópolis
Programação completa na revista eletrônica do evento:
www.petropolisgourmet.com.br

Petrópolis Gourmet – 06 a 17 de novembro
Gastronomia da Alemanha, Portugal e Itália em um festival
especial bem pertinho de Minas
Rede hoteleira com descontos durante o festival
Dá pra conhecer os prazeres da boa mesa de três países europeus
levando pouco mais de uma hora de viagem? Dá, uai! E o que é melhor: em uma
cidade serrana, pertinho de Juiz de Fora e muitas cidades mineiras e que tem
ainda uma forte ligação com Minas, de onde vem boa parte dos seus 2 milhões
de visitantes ao ano. A gastronomia de Alemanha, Portugal e Itália, é o tema da
19ª edição do Petrópolis Gourmet, de 06 a 17 de novembro, com preços e
menus especiais, além de harmonização de bebidas. Deu vontade de conhecer?
Então se prepara porque tem mais: além dos pratos especiais em 43
restaurantes – com preços a partir de R$ 48,50 – estão programadas oficinas
gratuitas e os “agitos gastronômicos” que vão acontecer com degustação de
bebidas e comidinhas especiais em locais como Rua Teresa e Rua 16 de Março,
fortes polos de compra da cidade.
Celebrados chefs como Danio Braga, Christophe Lidy e Silvana Bianchi
também estarão, ao vivo, em oficinas no Senac Petrópolis, ensinando receitas e
o melhor: de graça. E não para por aí. Nos dias do festival, por toda a cidade,
tem atrações voltadas para a gastronomia, além dos restaurantes como nas
praças e também nos shoppings, além de um mercado especial, montado para o
evento. No final de semana do feriadão, de 15 a 17 de novembro, o
Hortomercado, em Itaipava, terá um espaço para valorizar produtores e
artesãos locais com exposição e comercialização dos produtos de Petrópolis.
Orgânicos, pães, geleias, embutidos, verduras e legumes reunidos em um único
local, que garantem ao público a oportunidade de conhecer, degustar e comprar
produtos da cidade.
O Petrópolis Gourmet está entre os 8 maiores eventos gastronômicos do
Brasil. “E, garantido o mais saboroso”, brinca o presidente do Petrópolis
Convention e Visitors Bureau, Samir El Ghaoui. Com uma rede hoteleira com
118 meios de hospedagem, Petrópolis quer que o mineiro se sinta em casa e
que permaneça na cidade por vários dias para poder aproveitar todos os
sabores do festival. Por isso, boa parte da rede de hotéis e pousadas tem tarifas
especiais no período.
“A programação do Petrópolis Gourmet, além de saborosa, é uma viagem
à cultura da cidade e aos países de sua colonização. É um festival para o paladar,

mas também para saborear a história da cidade. Para curtir as atrações do
Petrópolis Gourmet e também aproveitar a Cidade Imperial”, destaca o
presidente do PC&VB.
Os chefs, os cardápios, os preços dos pratos do festival e toda
programação já confirmada do Petrópolis Gourmet estão na revista eletrônica
do evento (www.petropolisgourmet.com.br) e nas redes sociais.
O Petrópolis Gourmet é uma realização do Petrópolis Convention &
Visitors Bureau, com curadoria de um Comitê Gastronômico formado por chefs
e empresários do setor. Nesta 19ª edição, o festival conta com o patrocínio do
Bramil Supermercados e da ToyoSerra e apoio da Prefeitura de Petrópolis,
TurisPetro, Sesc, Senac, Sebrae, Inter TV, Federação de Convention & Visitors
Bureaux do Estado do Rio de Janeiro, Associação dos Embaixadores de Turismo
do Rio de Janeiro, Comissão do Turismo da 3a. Subseção da OAB de Petrópolis.
São parceiros Cinemaxx, Chez Cox Buffet, MP Eventos, Janiques Cerimonial,
Arcádia Mall, Shopping Itaipava, Shopping Vilarejo, Serrana Center, Natural
Papper, Pousada Arcádia, Polo Gastronômico de Petrópolis, Rota Cervejeira, Rua
16 de Março, Rua Teresa, Hortomercado Municipal, Casa de Portugal.
SERVIÇO:
19ª edição do Petrópolis Gourmet
Quando: de 6 a 17 de novembro de 2019
Onde: Restaurantes e vários espaços públicos de Petrópolis
Programação completa na revista eletrônica do evento:
www.petropolisgourmet.com.br

Petrópolis Gourmet abre nesta quarta (06.11) levando a alta gastronomia às
ruas e com renomados chefs em oficinas gratuitas

Considerado um dos oito maiores festivais gastronômicos do país, o Petrópolis
Gourmet começa nesta quarta-feira (06.11) com uma programação de dar água na boca.
Nesta edição, a 19ª do Petrópolis Gourmet, 43 restaurantes participam com pratos
especialmente elaborados para o festival – de 06 a 17 de novembro. A cidade espera 20 mil
pessoas em 12 dias e a rede hoteleira, com 118 meios de hospedagem, tem tarifas especiais.
O Petrópolis Gourmet tem pratos para todos os gostos e todos os bolsos – com menus
iniciando em R$ 48,50.
“A meta é envolver a cidade, os moradores, receber o turista com excelência e
consolidar ainda mais o Petrópolis Gourmet como um evento que apresenta mais uma grande
qualidade da Cidade Imperial, que é a gastronomia. Por isso, o Petrópolis Gourmet vai estar
nas ruas e também nas oficinas que são abertas a quem quiser aprender pratos especiais com
chefs renomados. É um clima de celebração das raízes da cidade, com as culinárias alemã,
portuguesa e italiana e queremos que todos participem”, destaca Samir El Ghaoui, presidente
do Petrópolis Convention e Visitors Bureau, organizador do evento.
E que tal se deliciar com um canelone de javali? É um dos pratos do Petrópolis
Gourmet nesta edição. Risoto de shitake e polvo grelhado com batatas ao murro também
fazem parte dos menus especiais. E há ainda o tradicional bacalhau espiritual, uma
cremosidade sem fim e nomes complicados como sauerbraten com spaetzle, um prato da
culinária alemã que é uma carne assada com massa, de comer de joelhos.
E ainda tem os pratos com muitos detalhes e ingredientes como o gnocchi de batata
baroa ao molho de grana padano e castanhas de caju tostadas, com medalhão de filé mignon.
E conforme vai se falando os detalhes a boca vai enchendo de água.
“A programação do Petrópolis Gourmet, além de saborosa, é uma viagem à cultura
da cidade e aos países de sua colonização. É um festival para o paladar, mas também para
saborear a história da cidade. Para curtir as atrações do Petrópolis Gourmet e também
aproveitar a Cidade Imperial”, destaca o presidente do PC&VB.
E quem pensa que apenas os restaurantes entram nesta programação se engana: o
evento leva a alta gastronomia para as ruas. Na Rua Teresa e Praça D. Pedro, chefs vão levar
delícias para degustar com o público, são os “Agitos Gastronômicos” e ainda há a chance de
aprender receitas especiais nas oficinas com chefs renomados. E todas as oficinas são com
entrada franca. Elas acontecem em espaços parceiros do evento, mas é preciso ficar atento às
datas e inscrições.
Os chefs, os cardápios, os preços dos pratos do festival e toda programação já
confirmada do Petrópolis Gourmet estão na revista eletrônica do evento
(www.petropolisgourmet.com.br) e nas redes sociais.

“Agitos Gastronômicos”: Rua Teresa e Praça D. Pedro recebem chefs
renomados

Sexta-feira, (08.11), na Praça D. Pedro, nada menos que cinco chefs – Christian Cox, Marco
Barbatti, Marcelo Nixon e Joeni Jacovazzo - vão estar às 11h30 com delícias para serem
degustadas pelo público. No sábado, (09.11), os chefs fazem a degustação, também às 11h30,
na Rua Teresa.

15 oficinas de alta gastronomia com entrada franca
Já as oficinas, este ano, são 15, todas abertas ao público. Os interessados, no entanto, devem
ficar atentos, porque as vagas são limitadas. Nos casos das aulas-show oferecidas pelo Senac,
as inscrições deverão ser feitas sempre meia hora antes do evento, diretamente no Senac, na
Rua Alfredo Pachá. Nos shoppings e no Supermercado Bramil, as inscrições serão feitas na
hora. Já para participar das oficinas na Toyoserra será preciso se inscrever antes pelo telefone
(24) 3302-2368.
Quem participar das oficinas deve levar um quilo de alimento não perecível como inscrição
simbólica. A arrecadação do Gourmet Solidário vai ser destinada a três entidades: Associação
Petropolitana dos Pacientes Oncológicos (APPO), Grupo de Comunicação Espiritual (GCE) e Lar
Dom Ignácio de Loyola, Projeto Rodando com Tampinhas.

Petrópolis Gourmet abre nesta quarta (06.11) levando a alta gastronomia às
ruas e com renomados chefs em oficinas gratuitas

Considerado um dos oito maiores festivais gastronômicos do país, o Petrópolis
Gourmet começa nesta quarta-feira (06.11) com uma programação de dar água na boca. E
quem pensa que apenas os restaurantes entram nesta programação se engana: o evento leva
a alta gastronomia para as ruas. Na Rua Teresa e Praça D. Pedro, chefs vão levar delícias para
degustar com o público, são os “Agitos Gastronômicos” e ainda há a chance de aprender
receitas especiais nas oficinas com chefs renomados. E todas as oficinas são com entrada
franca. Elas acontecem em espaços parceiros do evento, mas é preciso ficar atento às datas e
inscrições.
“A meta é envolver a cidade, envolver os moradores e consolidar ainda mais o
Petrópolis Gourmet como um evento que apresenta mais uma grande qualidade da Cidade
Imperial, que é a gastronomia. Por isso, o Petrópolis Gourmet vai estar nas ruas e também nas
oficinas que são abertas a quem quiser aprender pratos especiais com chefs renomados. É um
clima de celebração das raízes da cidade, com as culinárias alemã, portuguesa e italiana e
queremos que todos participem”, destaca Samir El Ghaoui, presidente do Petrópolis
Convention e Visitors Bureau, organizador do evento.
Nesta edição, a 19ª do Petrópolis Gourmet, 43 restaurantes participam com pratos
especialmente elaborados para o festival – de 06 a 17 de novembro. A cidade espera 20 mil
pessoas e a rede hoteleira, com 118 meios de hospedagem, tem tarifas especiais. O Petrópolis
Gourmet tem pratos para todos os gostos e todos os bolsos – com menus iniciando em R$
48,50.
“A programação do Petrópolis Gourmet, além de saborosa, é uma viagem à cultura da
cidade e aos países de sua colonização. É um festival para o paladar, mas também para
saborear a história da cidade. Para curtir as atrações do Petrópolis Gourmet e também
aproveitar a Cidade Imperial”, destaca o presidente do PC&VB.
Os chefs, os cardápios, os preços dos pratos do festival e toda programação já
confirmada do Petrópolis Gourmet estão na revista eletrônica do evento
(www.petropolisgourmet.com.br) e nas redes sociais.

“Agitos Gastronômicos”: Rua Teresa e Praça D. Pedro recebem chefs
renomados
Sexta-feira, (08.11), na Praça D. Pedro, nada menos que cinco chefs – Christian Cox, Marco
Barbatti, Marcelo Nixon e Joeni Jacovazzo - vão estar às 11h30 com delícias para serem
degustadas pelo público. No sábado, (09.11), os chefs fazem a degustação, também às 11h30,
na Rua Teresa.

15 oficinas de alta gastronomia com entrada franca

Já as oficinas, este ano, são 15, todas abertas ao público. Os interessados, no entanto, devem
ficar atentos, porque as vagas são limitadas. Nos casos das aulas-show oferecidas pelo Senac,
as inscrições deverão ser feitas sempre meia hora antes do evento, diretamente no Senac, na
Rua Alfredo Pachá. Nos shoppings e no Supermercado Bramil, as inscrições serão feitas na
hora. Já para participar das oficinas na Toyoserra será preciso se inscrever antes pelo telefone
(24) 3302-2368.

Quem participar das oficinas deve levar um quilo de alimento não perecível como
inscrição simbólica. A arrecadação do Gourmet Solidário vai ser destinada a três
entidades: Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos (APPO), Grupo de
Comunicação Espiritual (GCE) e Lar Dom Ignácio de Loyola, Projeto Rodando com
Tampinhas.

Confira a programação das oficinas:
07/11 - 15h
Supermercado Bramil Itamarati
Cozinha Italiana – Peposo Toscano
Chef Valéria Dutra (Restaurante Estação 1001 - Brejal)
07/11 - 19h
Toyoserra
Oficina de Rinderroulade (Roulade)
Um prato típico Alemão e Austríaco com a Chef Valéria Dutra (Restaurante Estação 1001 Brejal)
08/11/2019 - 13h às 14h
Senac
Aula Show Portugal com o chef Danio Braga
08/11 - 15h às 16h
Senac
Aula Show Alemanha com o chef Cristophe Lidy
08/11 - 15h
Supermercado Bramil Itamarati
Cozinha Italiana – Espaguete a Carbonara
Mamma Mia, Espaguete a Carbonara – Chef Marcelo Rixhon
08/11 - 17h às 18h
Senac
Aula Show Itália com a chef Silvana Bianch
09/11 - 14h
Supermercado Bramil Itamarati
Oficina Kids - Colocando a mão na massa: preparando pizza
Chef Alice Carolina Cox

09/11 - 16h
Supermercado Bramil Itamarati
Cozinha Portuguesa – Bacalhau à Brás
Oliveiras a 4 mãos – Chef Giuliana Oliveira e Vera Oliveira
14/11/2019
15h
Supermercado Bramil Itamarati
Cozinha Alemã – Eisbem com Chucrute e Purê de Maça
Chef Marco Barbatti
15/11 - 14h
Supermercado Bramil Itaipava
"Vem chegando o Natal"
Arrumação de Mesa Natalina com Marília Mills
15/11/2019 - 17h
Shopping Itaipava
Cozinha Germânica
O Chef Fred Tibau, renomado profissional que durante longo tempo esteve a frente do
Programa Estrelas - Rede Globo, hoje chef da Nestlé, ensinará o preparo da Torta Floresta
Negra.
16/11 - 14h
Arcádia Mall
Cozinha Alemã
Falscher Hase. Que significa falsa lebre. Um deliciosobBolo de carne com o Chef Antônio
Barcellos.
16/11 - 15h
Arcádia Mall
Cozinha Alemã
Apfelstrudel. Strudel de maçã, com o Chef Fabio Derli.
16/11 - 15h
Shopping Vilarejo Itaipava
Cozinha Germânica
Strudel - Oficina Arosa com a Chef Patrícia Moreira
16/11/2019 - 17h
Shopping Itaipava
Cozinha Germânica
Preparo de cuca, tradicional iguaria, herança dos antepassados germânicos. Um mix da receita
tradicional, adaptada aos dias de hoje. Enquanto ensina a receita, a Sra. Neyse Lioy, contará
casos pitorescos da chegada dos colonos.

‘Aula –show’ com Silvana Bianchi no Petrópolis Gourmet
E que tal aprender a fazer um gnocchi de semolina (Alla Romana)
com camarão, com uma das chefs mais requisitadas do Brasil?
Silvana Bianchi, que durante três décadas comandou um dos
restaurantes mais celebrados do Rio, o Quadrifoglio, vai estar no
Petrópolis Gourmet em uma ‘aula-show’ no Senac, dia 08 de
novembro.
Silvana Bianchi, uma paulista de nascimento e carioca por
afinidade, é uma das chefs mais importantes do país pelo desafio
de sua carreira: uma das primeiras mulheres a comandar uma
cozinha profissional em uma época em que os fogões eram
dominados pelos homens e a maioria estrangeiro. E ela cumpriu o
desafio com maestria, no Quadrifoglio, fazendo com que o
restaurante fosse sinônimo de alta gastronomia e de sabor
incomparável.
Parte desses segredos a Embaixadora do Senac promete contar (e
mostrar) no preparo do prato que, depois, vai ser degustado com os
participantes.
Mas, é preciso ficar atento: são 18 vagas para a ‘aula-show’, de 17h
às 18h, e senhas distribuídas meia hora antes.

Petrópolis Gourmet – 6 a 17 de novembro
20 mil pessoas em 12 dias
Um dos 8 maiores festivais gastronômicos do país
Evento é realizado em 43 restaurantes e ruas da cidade também terão
degustações

Dona de uma das gastronomias mais reconhecidas no mundo pela
variedade e alta qualidade, com cozinhas pilotadas por renomeados chefs,
ambientes cheios de charme e muitos endereços pitorescos, Petrópolis se
prepara para receber mais de 20 mil pessoas na 19ª edição do Petrópolis
Gourmet, um dos maiores festivais do país. São 4,3 mil pratos especiais que

serão servidos por 43 restaurantes que participam do evento entre 06 e 17 de
novembro.
E as comidas são de dar água na boca: vão de bacalhau confit com ervas,
passando por canelone de javali, risoto de shitake e polvo grelhado com batatas
ao murro. São pratos e sabores para todos os gostos e bolsos: os preços iniciam
em R$ 48,50.
E o Petrópolis Gourmet não acontece apenas nos restaurantes. Nos dias
do festival, por toda a cidade, há atrações voltadas para a gastronomia, como
nas praças, shoppings e na Rua Teresa e Rua 16 de Março que são dois fortes
polos de compras, além de um mercado especial, montado para o evento. No
final de semana do feriadão, de 15 a 17 de novembro, o Hortomercado, em
Itaipava, terá um espaço para valorizar produtores e artesãos locais com
exposição e comercialização dos produtos de Petrópolis. Orgânicos, pães,
geleias, embutidos, verduras e legumes reunidos em um único local, que
garantem ao público a oportunidade de conhecer, degustar e comprar produtos
da cidade.
“Estamos entre os 8 maiores eventos gastronômicos do país, mas o
Petrópolis Gourmet é garantido o festival mais saboroso do Brasil”, brinca o
presidente do Petrópolis Convention e Visitors Bureau, Samir El Ghaoui. Com
uma rede hoteleira com 118 meios de hospedagem, Petrópolis quer que o
turista se sinta em casa e que permaneça na cidade por vários dias para poder
aproveitar todos os sabores do festival. Por isso, boa parte da rede de hotéis e
pousadas tem tarifas especiais no período. A rede hoteleira terá uma ocupação
de 80% dos 6.355 leitos e as reservas já começaram a ser feitas. E a cidade está
preparada para receber os turistas
A 19ª edição do Petrópolis Gourmet tem como tema “Receita das
Colônias”, em uma ação que promete oferecer ao público verdadeiras viagens
com receitas inspiradas na Alemanha, Portugal e Itália países de onde vieram os
colonizadores de Petrópolis.
Os chefs, os cardápios, os preços dos pratos do festival e toda
programação já confirmada do Petrópolis Gourmet estão na revista eletrônica
do evento (www.petropolisgourmet.com.br) e nas redes sociais.
O Petrópolis Gourmet é uma realização do Petrópolis Convention & Visitors Bureau,
com curadoria de um Comitê Gastronômico formado por chefs e empresários do setor.
Nesta 19ª edição, o festival conta com o patrocínio do Bramil Supermercados e da
ToyoSerra e apoio da Prefeitura de Petrópolis, TurisPetro, Sesc, Senac, Sebrae, Inter
TV, Federação de Convention & Visitors Bureaux do Estado do Rio de Janeiro,
Associação dos Embaixadores de Turismo do Rio de Janeiro, Comissão do Turismo
da 3a. Subseção da OAB de Petrópolis. São parceiros Cinemaxx, Chez Cox Buffet,

MP Eventos, Janiques Cerimonial, Arcádia Mall, Shopping Itaipava, Shopping Vilarejo,
Serrana Center, Natural Papper, Pousada Arcádia, Polo Gastronômico de Petrópolis,
Rota Cervejeira, Rua 16 de Março, Rua Teresa, Hortomercado Municipal, Casa de
Portugal.

SERVIÇO:
19ª edição do Petrópolis Gourmet
Quando: de 6 a 17 de novembro de 2019
Onde: Restaurantes e vários espaços públicos de Petrópolis
Programação completa na revista eletrônica do evento:
www.petropolisgourmet.com.br

Danio Braga, Silvana Bianchi e Christophe Lidy em ‘aulas-show’
no Petrópolis Gourmet
Pensa em um time estrelado de chefs e receitas maravilhosas das
cozinhas italiana, portuguesa e alemã. E se todos estivessem juntos, em
um mesmo dia e com a possibilidade de você acompanhar cada receita e
depois ainda degustar as delícias? Três mestres da alta gastronomia vão
estar no Petrópolis Gourmet e o que é melhor: ensinando segredos dos
pratos em ‘aulas-show’. Embaixadores de culinária do Senac, Danio Braga,
Silvana Bianchi e Christophe Lidy são atrações de peso no festival
gastronômico, um dos oito maiores do Brasil, no dia 08 de novembro, no
Senac. As inscrições para as oficinas acontecem meia hora antes, no
próprio Senac (Rua Alfredo Pachá, 26, Centro) mas é preciso ficar atento:
as vagas são limitadas.
Danio Braga, embaixador da Cozinha Mediterrânea, vai preparar um
bacalhau com batatas e tomate seco. Christofe Lidy, embaixador da
Cozinha Francesa, ainda mantém em segredo o prato, mas adianta que é
uma receita típica da culinária alemã e Silvana Bianchi, embaixadora da
Cozinha Italiana, vai preparar um gnhoque, um dos pratos mais
recorrentes da gastronomia italiana.
O Petrópolis Gourmet terá 12 dias de duração, a partir de 06 de
novembro, envolvendo 43 restaurantes com pratos especiais de alta
gastronomia e preços a partir de R$ 48,50. O evento está entre os oito
maiores festivais de gastronomia do país e tem um diferencial: a
programação se estende fora dos restaurantes e toma ruas e shoppings
com degustações e oficinas.

Mais sobre os chefs:
DANIO BRAGA - Embaixador de Cozinha Mediterrânea
Chef, enólogo e sommelier, o italiano marcou seu nome na alta gastronomia brasileira e
mundial. No Brasil esteve à frente de vários restaurantes entre eles o sofisticado Locanda Della

Mimosa, restaurante e pousada localizado na Serra Fluminense, que esteve sob seu comando
por 24 anos. Atualmente é o diretor operacional do Grupo Fasano.
CHRISTOPHE LIDY – Embaixador de Cozinha Francesa
Atualmente consultor do Supermercado Zona Sul na área de panificação, ganhou vários
prêmios enquanto estava à frente do restaurante Garcia e Rodrigues, sendo chef revelação,
em 2007. Formado na escola Técnica de Strasbourg (Alsácia Francesa), já esteve à frente de
restaurantes em Nova York, Paris e Taiti.
SILVANA BIANCHI – Cozinha Italiana
Chef com mais de 32 anos no mercado, iniciou com uma boutique de massas frescas no Jardim
Botânico e, depois, abriu o famoso restaurante de cozinha italiana, o Quadrifóglio, onde esteve
à frente por mais de 30 anos. Elaborou os cardápios da Primeira Classe e da Classe Executiva
da Varig. Recebeu a prestigiada condecoração da Accademia Italiana della Cucina, coroando
sua carreira profissional de reconhecimento internacional.

Mais sobre o Petrópolis Gourmet
06 a 17 de novembro
Rede hoteleira com descontos durante o festival
Pratos especiais em 43 restaurantes
Petrópolis Gourmet é um dos 8 maiores eventos gastronômicos do país
E se fosse possível conhecer os prazeres da boa mesa de três países
europeus sem sair do Brasil? E o que é melhor: em uma cidade serrana fluminense,
histórica e cultural, com belezas naturais, restaurantes aconchegantes e lugares
pitorescos? A gastronomia de Alemanha, Portugal e Itália, é o tema da 19ª edição
do Petrópolis Gourmet, de 06 a 17 de novembro, com preços e menus especiais,
além de harmonização de bebidas.
Deu vontade de conhecer? Então se prepara porque tem mais: além dos
pratos especiais em 43 restaurantes estão programadas oficinas gratuitas e os
“agitos gastronômicos” que vão acontecer com degustação de bebidas e
comidinhas especiais em locais como Rua Teresa e Rua 16 de Março, fortes polos
de compra da cidade.
A cidade espera 20 mil pessoas no festival, um dos oito maiores eventos
gastronômicos do país, e a rede hoteleira – com 118 meios de hospedagem – tem
tarifas especiais. O Petrópolis Gourmet tem pratos para todos os gostos e todos os
bolsos – com menus iniciando em R$ 48,50.
E não para por aí. Nos dias do festival, por toda a cidade, além dos

restaurantes participantes, há atrações voltadas para a gastronomia, nas praças
e também nos shoppings, além de um mercado especial, montado para o
evento.
E não para por aí. Nos dias do festival, por toda a cidade, há atrações
voltadas para a gastronomia, além dos restaurantes como nas praças e também
nos shoppings, além de um mercado especial, montado para o evento.
O final de semana do feriadão, de 15 a 17 de novembro, é ideal para
conhecer este mercado especial, que vai funcionar no Hortomercado, em
Itaipava, um espaço para valorizar produtores e artesãos locais com exposição e
comercialização dos produtos de Petrópolis. Orgânicos, pães, geleias,
embutidos, verduras e legumes reunidos em um único local, que garantem ao
público a oportunidade de conhecer, degustar e comprar produtos da cidade.
O Petrópolis Gourmet está consolidado como um dos maiores eventos
gastronômicos do Brasil. “E, garantido o mais saboroso”, brinca o presidente do
Petrópolis Convention e Visitors Bureau, Samir El Ghaoui. Com uma rede
hoteleira com 6.355 leitos, Petrópolis quer que o visitante se sinta em casa e
que permaneça na cidade por vários dias para poder aproveitar todos os
sabores do festival. Por isso, boa parte da rede de hotéis e pousadas tem tarifas
promocionais no período.
A ocupação hoteleira na cidade vai crescer em função do festival, de
acordo com o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio
de Janeiro (ABIH-RJ), Alfredo Lopes. “Um calendário de eventos forte é
estratégico para o interior do estado e vital para a economia dos municípios,
gerando incremento de até 30% na ocupação hoteleira”, prospecta. A ocupação,
nos finais de semana, chega a 80% da rede hoteleira somando 5,5 mil leitos
fazendo, em uma época considerada de baixa temporada, a cidade estar cheia e
com evento de qualidade.
“A programação do Petrópolis Gourmet, além de saborosa, é uma viagem
à cultura da cidade e aos países de sua colonização. É um festival para o paladar,
mas também para saborear a história da cidade. Para curtir as atrações do
Petrópolis Gourmet e também aproveitar a Cidade Imperial”, destaca o
presidente do PC&VB.
Os chefs, os cardápios, os preços dos pratos do festival e toda
programação já confirmada do Petrópolis Gourmet estão na revista eletrônica
do evento (www.petropolisgourmet.com.br) e nas redes sociais.
Petrópolis Gourmet Tour

E quem prefere não se preocupar com trânsito tem a opção do Petrópolis
Gourmet Tour que vai funcionar no dia 16 de novembro, em pleno feriadão. As
reservas precisam ser feitas até o dia 08. O Gourmet Tour vai passar pela
Trattoria Locanda, que vai oferecer café da manhã exclusivo, pela Igreja
Luterana e Museu de Porcelana, duas atrações da cidade e ainda pelo
restaurante Veramente Italiana, em Secretário além da produção de doces
artesanais, da D. Nika, também em Secretário. De lá os participantes seguem
para o Mercado Gourmet, em Itaipava e, finalizando com visitação à Bohemia.
(Detalhes, reservas e preços pelo telefone (24) 99296-7864.
O Petrópolis Gourmet é uma realização do Petrópolis Convention &
Visitors Bureau, com curadoria de um Comitê Gastronômico formado por chefs
e empresários do setor. Nesta 19ª edição, o festival conta com o patrocínio do
Bramil Supermercados e da ToyoSerra e apoio da Prefeitura de Petrópolis,
TurisPetro, Sesc, Senac, Sebrae, Inter TV, Federação de Convention & Visitors
Bureaux do Estado do Rio de Janeiro, Associação dos Embaixadores de Turismo
do Rio de Janeiro, Comissão do Turismo da 3a. Subseção da OAB de Petrópolis.
São parceiros Cinemaxx, Chez Cox Buffet, MP Eventos, Janiques Cerimonial,
Arcádia Mall, Shopping Itaipava, Shopping Vilarejo, Serrana Center, Natural
Papper, Pousada Arcádia, Polo Gastronômico de Petrópolis, Rota Cervejeira, Rua
16 de Março, Rua Teresa, Hortomercado Municipal, Casa de Portugal.
SERVIÇO:
19ª edição do Petrópolis Gourmet
Quando: de 6 a 17 de novembro de 2019
Onde: Restaurantes e vários espaços públicos de Petrópolis
Programação completa na revista eletrônica do evento:
www.petropolisgourmet.com.br

Nota Partisans

O governador Wilson Witzel é um entusiasta de Petrópolis e do Turismo – uma das metas de
seu governo para alavancar a economia do Rio. E muito atencioso com as iniciativas de
Petrópolis. Ao ser informado da realização da 19ª edição do Petrópolis Gourmet (06 a 17 de
novembro), ele mandou uma carta ao presidente do Petrópolis Convention & Visitors Bureau,
Samir, El Ghaoui, dando ”o integral apoio institucional do Governo do Estado do Rio de
Janeiro para o Petrópolis Gourmet”.

A alta gastronomia em Petrópolis
Danio Braga, Silvana Bianchi e Christophe Lidy em ‘aulas-show’
no Petrópolis Gourmet
Pensa em um time estrelado de chefs e receitas maravilhosas das
cozinhas italiana, portuguesa e alemã. E se todos estivessem juntos, em
um mesmo dia e com a possibilidade de você acompanhar cada receita e
depois ainda degustar as delícias? Três mestres da alta gastronomia vão
estar no Petrópolis Gourmet e o que é melhor: ensinando segredos dos
pratos em ‘aulas-show’. Embaixadores de culinária do Senac, Danio Braga,
Silvana Bianchi e Christophe Lidy são atrações de peso no festival
gastronômico, um dos oito maiores do Brasil, no dia 08 de novembro, no
Senac. As inscrições para as oficinas acontecem meia hora antes, no
próprio Senac (Rua Alfredo Pachá, 26, Centro) mas é preciso ficar atento:
as vagas são limitadas.
Danio Braga, embaixador da Cozinha Mediterrânea, vai preparar um
bacalhau com batatas e tomate seco. Christofe Lidy, embaixador da
Cozinha Francesa, ainda mantém em segredo o prato, mas adianta que é
uma receita típica da culinária alemã e Silvana Bianchi, embaixadora da
Cozinha Italiana, vai preparar um gnhoque, um dos pratos mais
recorrentes da gastronomia italiana.
A ‘aula-show’ de Danio Braga acontece de 13h às 14h. Em seguida,
de 15h às 16h, é a vez de Christophe Lidy e, finalizando o dia especial,
Silvana Bianchi, das 17h às 18h. Todas as oficinas são no Senac.
O Petrópolis Gourmet terá 12 dias de duração, a partir de 06 de
novembro, envolvendo 43 restaurantes com pratos especiais de alta
gastronomia e preços a partir de R$ 48,50. O evento está entre os oito
maiores festivais de gastronomia do país e tem um diferencial: a
programação se estende fora dos restaurantes e toma ruas e shoppings
com degustações e oficinas. A gastronomia de Alemanha, Portugal e
Itália, é o tema da 19ª edição do Petrópolis Gourmet.
“Estamos celebrando nossas raízes, nossos colonizadores, trazendo
memória afetiva para o evento e queremos que as pessoas levem na

memória sabores inesquecíveis de nossa cidade”, destaca Samir El Ghaoui,
presidente do Petrópolis Convention e Visitors Bureau, organizador do
evento.
Para ele ter a presença dos renomados chefs, em uma parceria com o
Senac, dá um tom especial ao evento que, em quase duas décadas já
atraiu 300 mil pessoas a Petrópolis. Na edição 2019, são esperadas 20 mil
pessoas no festival e a rede hoteleira – com 118 meios de hospedagem – tem
tarifas especiais.
O Petrópolis Gourmet é uma realização do Petrópolis Convention &
Visitors Bureau, com curadoria de um Comitê Gastronômico formado por chefs
e empresários do setor. Nesta 19ª edição, o festival conta com o patrocínio do
Bramil Supermercados e da ToyoSerra e apoio da Prefeitura de Petrópolis,
TurisPetro, Sesc, Senac, Sebrae, Inter TV, Federação de Convention & Visitors
Bureaux do Estado do Rio de Janeiro, Associação dos Embaixadores de Turismo
do Rio de Janeiro, Comissão do Turismo da 3a. Subseção da OAB de Petrópolis.
São parceiros Cinemaxx, Chez Cox Buffet, MP Eventos, Janiques Cerimonial,
Arcádia Mall, Shopping Itaipava, Shopping Vilarejo, Serrana Center, Natural
Papper, Pousada Arcádia, Polo Gastronômico de Petrópolis, Rota Cervejeira, Rua
16 de Março, Rua Teresa, Hortomercado Municipal, Casa de Portugal.

Mais sobre os chefs:
DANIO BRAGA - Embaixador de Cozinha Mediterrânea
Chef, enólogo e sommelier, o italiano marcou seu nome na alta gastronomia brasileira e
mundial. No Brasil esteve à frente de vários restaurantes entre eles o sofisticado Locanda Della
Mimosa, restaurante e pousada localizado na Serra Fluminense, que esteve sob seu comando
por 24 anos. Atualmente é o diretor operacional do Grupo Fasano.
CHRISTOPHE LIDY – Embaixador de Cozinha Francesa
Atualmente consultor do Supermercado Zona Sul na área de panificação, ganhou vários
prêmios enquanto estava à frente do restaurante Garcia e Rodrigues, sendo chef revelação,
em 2007. Formado na escola Técnica de Strasbourg (Alsácia Francesa), já esteve à frente de
restaurantes em Nova York, Paris e Taiti.
SILVANA BIANCHI – Cozinha Italiana
Chef com mais de 32 anos no mercado, iniciou com uma boutique de massas frescas no Jardim
Botânico e, depois, abriu o famoso restaurante de cozinha italiana, o Quadrifóglio, onde esteve
à frente por mais de 30 anos. Elaborou os cardápios da Primeira Classe e da Classe Executiva
da Varig. Recebeu a prestigiada condecoração da Accademia Italiana della Cucina, coroando
sua carreira profissional de reconhecimento internacional.

SERVIÇO:
19ª edição do Petrópolis Gourmet
Quando: de 6 a 17 de novembro de 2019
Onde: Restaurantes e vários espaços públicos de Petrópolis
Programação completa na revista eletrônica do evento:
www.petropolisgourmet.com.br

Nota exclusiva
Danio Braga, premiado chef, celebra a cozinha portuguesa em aula-show
no Petrópolis Gourmet
A alta gastronomia e sua especialidade, a cozinha mediterrânea, fazem de
Danio Braga um dos chefs mais celebrados no mundo. O italiano da região de
Parma, há 40 anos no Brasil, com íntima ligação com Petrópolis onde esteve
radicado por anos e comandava um dos restaurantes mais recomendados de
todos os tempos, o sofisticado Locanda Della Mimosa, volta à Cidade Imperial
para comandar uma “aula-show”, no dia 8 de novembro, no 19º Petrópolis
Gourmet. E é show mesmo porque por onde passa como Embaixador do
Senac, Danio, hoje diretor operacional do grupo Fasano, garante aplausos
demorados. O prato nesta oficina gratuita do Festival – que se sabe apenas
que é bacalhau com batatas e tomates já que o restante é uma surpresa – vai
poder ser acompanhado por quem se inscrever uma hora antes no próprio
local. Mas, as vagas são limitadas.
Este ano, o Petrópolis Gourmet, de 06 e 17 de novembro com pratos
especialíssimos em 43 restaurantes, tem os sabores dos imigrantes que
colonizaram Petrópolis: portugueses, alemães e italianos. Defendendo as
culinárias alemã e italiana, os celebrados chefs Christophe Lidy e Silvana
Bianchi, também Embaixadores do Senac, preparam aulas-show especiais.
A programação completa do festival este em www.petropolisgourmet.com.br

Petrópolis Gourmet- Ascom
Estela Siqueira (24) 99818- 6386
Juliana Fernandes (24) 99849-7843

Petrópolis Gourmet recebe 20 mil pessoas em 12 dias de
festival gastronômico
06 a 17 de novembro
Um dos 8 maiores festivais gastronômicos do país
Evento é realizado em 43 restaurantes e ruas da cidade também
terão degustações

Dona de uma das gastronomias mais reconhecidas no mundo pela
variedade e alta qualidade, com cozinhas pilotadas por renomeados chefs,
ambientes cheios de charme e muitos endereços pitorescos, Petrópolis se
prepara para receber mais de 20 mil pessoas na 19ª edição do Petrópolis
Gourmet, um dos maiores festivais do país. São 4,3 mil pratos especiais que
serão servidos por 43 restaurantes que participam do evento entre 06 e 17 de
novembro.
E as comidas são de dar água na boca: vão de bacalhau confit com ervas,
passando por canelone de javali, risoto de shitake e polvo grelhado com batatas
ao murro. São pratos e sabores para todos os gostos e bolsos: os preços iniciam
em R$ 48,50.
E o Petrópolis Gourmet não acontece apenas nos restaurantes. Nos dias
do festival, por toda a cidade, há atrações voltadas para a gastronomia, como
nas praças, shoppings e na Rua Teresa e Rua 16 de Março que são dois fortes
polos de compras, além de um mercado especial, montado para o evento. No
final de semana do feriadão, de 15 a 17 de novembro, o Hortomercado, em
Itaipava, terá um espaço para valorizar produtores e artesãos locais com
exposição e comercialização dos produtos de Petrópolis. Orgânicos, pães,
geleias, embutidos, verduras e legumes reunidos em um único local, que
garantem ao público a oportunidade de conhecer, degustar e comprar produtos
da cidade.
“Estamos entre os 8 maiores eventos gastronômicos do país, mas o
Petrópolis Gourmet é garantido o festival mais saboroso do Brasil”, brinca o
presidente do Petrópolis Convention e Visitors Bureau, Samir El Ghaoui. Com
uma rede hoteleira com 118 meios de hospedagem, Petrópolis quer que o
turista se sinta em casa e que permaneça na cidade por vários dias para poder
aproveitar todos os sabores do festival. Por isso, boa parte da rede de hotéis e
pousadas tem tarifas especiais no período. A rede hoteleira terá uma ocupação

de 80% dos 6.355 leitos e as reservas já começaram a ser feitas. E a cidade está
preparada para receber os turistas
A 19ª edição do Petrópolis Gourmet tem como tema “Receita das
Colônias”, em uma ação que promete oferecer ao público verdadeiras viagens
com receitas inspiradas na Alemanha, Portugal e Itália países de onde vieram os
colonizadores de Petrópolis.
Os chefs, os cardápios, os preços dos pratos do festival e toda
programação já confirmada do Petrópolis Gourmet estão na revista eletrônica
do evento (www.petropolisgourmet.com.br) e nas redes sociais.
O Petrópolis Gourmet é uma realização do Petrópolis Convention & Visitors Bureau,
com curadoria de um Comitê Gastronômico formado por chefs e empresários do setor.
Nesta 19ª edição, o festival conta com o patrocínio do Bramil Supermercados e da
ToyoSerra e apoio da Prefeitura de Petrópolis, TurisPetro, Sesc, Senac, Sebrae, Inter
TV, Federação de Convention & Visitors Bureaux do Estado do Rio de Janeiro,
Associação dos Embaixadores de Turismo do Rio de Janeiro, Comissão do Turismo
da 3a. Subseção da OAB de Petrópolis. São parceiros Cinemaxx, Chez Cox Buffet,
MP Eventos, Janiques Cerimonial, Arcádia Mall, Shopping Itaipava, Shopping Vilarejo,
Serrana Center, Natural Papper, Pousada Arcádia, Polo Gastronômico de Petrópolis,
Rota Cervejeira, Rua 16 de Março, Rua Teresa, Hortomercado Municipal, Casa de
Portugal.
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Petrópolis Gourmet – 06 a 17 de novembro
Alta gastronomia em 43 restaurantes com preços especiais e rede hoteleira
com tarifas diferenciadas

E que tal se deliciar com um canelone de javali?
É um dos pratos do Petrópolis Gourmet, em sua 19ª edição, reunindo 43
restaurantes com menus e preços especiais.
A Cidade Imperial de Petrópolis é dona de uma das gastronomias mais
reconhecidas no mundo pela variedade e alta qualidade, com cozinhas pilotadas
por renomeados chefs, ambientes cheios de charme e muitos endereços
pitorescos.
E durante 12 dias todo mundo só quer mesmo se deliciar com a alta
gastronomia.
Risoto de shitake e polvo grelhado com batatas ao murro também fazem
parte dos menus especiais. E há ainda o tradicional bacalhau espiritual, uma
cremosidade sem fim e nomes complicados como Sauerbraten com spaetzle,
um prato da culinária alemã que é uma carne assada com massa de comer de
joelhos.
E ainda tem os pratos com muitos detalhes e ingredientes como o
gnocchi de batata baroa ao molho de grana padano e castanhas de caju
tostadas, com medalhão de filé mignon. E conforme vai se falando os detalhes a
boca vai enchendo de água.
Agora você já provou um bolinho de risoto à piemontese? Não? Então, tá
na hora! E tem no Petrópolis Gourmet 2019. São pratos e sabores para todos os
gostos e bolsos: os preços iniciam em R$ 48,50.

Petrópolis Gourmet – 6 a 17 de novembro
20 mil pessoas em 12 dias
Um dos 8 maiores festivais gastronômicos do país
Evento é realizado em 43 restaurantes e ruas da cidade também terão
degustações

Dona de uma das gastronomias mais reconhecidas no mundo pela
variedade e alta qualidade, com cozinhas pilotadas por renomeados chefs,
ambientes cheios de charme e muitos endereços pitorescos, Petrópolis se
prepara para receber mais de 20 mil pessoas na 19ª edição do Petrópolis
Gourmet, um dos maiores festivais do país. São 4,3 mil pratos especiais que

serão servidos por 43 restaurantes que participam do evento entre 06 e 17 de
novembro.
E as comidas são de dar água na boca: vão de bacalhau confit com ervas,
passando por canelone de javali, risoto de shitake e polvo grelhado com batatas
ao murro. São pratos e sabores para todos os gostos e bolsos: os preços iniciam
em R$ 48,50.
E o Petrópolis Gourmet não acontece apenas nos restaurantes. Nos dias
do festival, por toda a cidade, há atrações voltadas para a gastronomia, como
nas praças, shoppings e na Rua Teresa e Rua 16 de Março que são dois fortes
polos de compras, além de um mercado especial, montado para o evento. No
final de semana do feriadão, de 15 a 17 de novembro, o Hortomercado, em
Itaipava, terá um espaço para valorizar produtores e artesãos locais com
exposição e comercialização dos produtos de Petrópolis. Orgânicos, pães,
geleias, embutidos, verduras e legumes reunidos em um único local, que
garantem ao público a oportunidade de conhecer, degustar e comprar produtos
da cidade.
“Estamos entre os 8 maiores eventos gastronômicos do país, mas o
Petrópolis Gourmet é garantido o festival mais saboroso do Brasil”, brinca o
presidente do Petrópolis Convention e Visitors Bureau, Samir El Ghaoui. Com
uma rede hoteleira com 118 meios de hospedagem, Petrópolis quer que o
turista se sinta em casa e que permaneça na cidade por vários dias para poder
aproveitar todos os sabores do festival. Por isso, boa parte da rede de hotéis e
pousadas tem tarifas especiais no período. A rede hoteleira terá uma ocupação
de 80% dos 6.355 leitos e as reservas já começaram a ser feitas. E a cidade está
preparada para receber os turistas
A 19ª edição do Petrópolis Gourmet tem como tema “Receita das
Colônias”, em uma ação que promete oferecer ao público verdadeiras viagens
com receitas inspiradas na Alemanha, Portugal e Itália países de onde vieram os
colonizadores de Petrópolis.
Os chefs, os cardápios, os preços dos pratos do festival e toda
programação já confirmada do Petrópolis Gourmet estão na revista eletrônica
do evento (www.petropolisgourmet.com.br) e nas redes sociais.
O Petrópolis Gourmet é uma realização do Petrópolis Convention & Visitors Bureau,
com curadoria de um Comitê Gastronômico formado por chefs e empresários do setor.
Nesta 19ª edição, o festival conta com o patrocínio do Bramil Supermercados e da
ToyoSerra e apoio da Prefeitura de Petrópolis, TurisPetro, Sesc, Senac, Sebrae, Inter
TV, Federação de Convention & Visitors Bureaux do Estado do Rio de Janeiro,
Associação dos Embaixadores de Turismo do Rio de Janeiro, Comissão do Turismo
da 3a. Subseção da OAB de Petrópolis. São parceiros Cinemaxx, Chez Cox Buffet,

MP Eventos, Janiques Cerimonial, Arcádia Mall, Shopping Itaipava, Shopping Vilarejo,
Serrana Center, Natural Papper, Pousada Arcádia, Polo Gastronômico de Petrópolis,
Rota Cervejeira, Rua 16 de Março, Rua Teresa, Hortomercado Municipal, Casa de
Portugal.
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Começa a ‘maratona’ de oficinas e aulas-show do Petrópolis Gourmet
com 15 atrações
A maratona de delícias nas oficinas do Petrópolis Gourmet – 15 ao todo nesta
edição – já começou! A primeira oficina foi realizada nesta quinta-feira (07.11), com a
chef Valéria Dutra, no Supermercado Bramil do Itamarati, com peposo toscano, um
tradicional prato italiano. À noite, na Toyoserra, Valéria Dutra apresentou o roulade,
um prato típico alemão. As oficinas, que seguem até o dia 16, vão mobilizar mais de
200 pessoas. Toda a programação, com entrada franca, faz parte da 19ª edição do
Petrópolis Gourmet que vai até o dia 17 de novembro. Participam, com pratos
especiais, 43 restaurantes e o festival – que este ano homenageia as cozinhas da
Alemanha, Portugal e Itália - também vai estar junto ao público, nas oficinas, e
também nos agitos gastronômicos, nas ruas e praças da cidade, com degustações.
Nesta sexta (08.11), três mestres da alta gastronomia vão ensinar segredos dos
pratos em ‘aulas-show’. Embaixadores de culinária do Senac, Danio Braga, Silvana
Bianchi e Christophe Lidy são atrações de peso no festival gastronômico. A ‘aula-show’
de Danio Braga acontece de 13h às 14h. Em seguida, de 15h às 16h, é a vez de
Christophe Lidy e, finalizando o dia especial, Silvana Bianchi, das 17h às 18h. Todas as
oficinas são no Senac. As inscrições para as oficinas acontecem meia hora antes, no
próprio Senac (Rua Alfredo Pachá, 26, Centro) mas é preciso ficar atento: as vagas são
limitadas.
Entre esta sexta e sábado, o Bramil Itamarati sedia ainda mais três oficinas.
Sexta, às 15h, o chef Marcelo Rixhon vai apresentar um espaguete à carbonara e, no
sábado, às 16h, as chefs Giuliana Oliveira e Vera Oliveira preparam um bacalhau à
Bras. Antes, porém, é a vez das crianças: às 14h, a chef Alice Carolina Cruz apresenta a
“Oficina Kids – Colocando a mão na massa”.
O ingresso para todas as oficinas é um quilo de alimento não perecível,
arrecadação que será doada à Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos
(APPO), Grupo de Comunicação Espiritual (GCE), Lar Dom Ignácio de Loyola e Projeto
Rodando com Tampinhas.
“Queremos todo a cidade celebrando as raízes culturais conosco. Então, a
programação está nas ruas, nos shoppings, nas praças para que todos tenham a
oportunidade de se envolver”, destaca Samir El Ghaoui, presidente do Petrópolis
Convention e Visitors Bureau, organizador evento.

“Agito Gastronômico’ já nesta sexta na Praça Dom Pedro; sábado na Rua Teresa

E quem pensa que apenas os restaurantes entram nesta programação se
engana: o evento leva a alta gastronomia para as ruas. Na Rua Teresa e Praça D.

Pedro, chefs vão levar delícias para degustar com o público, são os “Agitos
Gastronômicos. Sexta-feira, (08.11), na Praça D. Pedro, nada menos que cinco chefs –
Christian Cox, Marco Barbatti, Marcelo Nixon e Joeni Jacovazzo - vão estar às 11h30
com delícias para serem degustadas pelo público. No sábado, (09.11), os chefs fazem a
degustação, também às 11h30, na Rua Teresa.
Toda a programação do evento está disponível na revista eletrônica
www.petropolisgourmet.com.br

Confira a programação das oficinas:
07/11 - 15h
Supermercado Bramil Itamarati
Cozinha Italiana – Peposo Toscano
Chef Valéria Dutra (Restaurante Estação 1001 - Brejal)
07/11 - 19h
Toyoserra
Oficina de Rinderroulade (Roulade)
Um prato típico Alemão e Austríaco com a Chef Valéria Dutra (Restaurante Estação 1001 Brejal)
08/11/2019 - 13h às 14h
Senac
Aula Show Portugal com o chef Danio Braga
08/11 - 15h às 16h
Senac
Aula Show Alemanha com o chef Cristophe Lidy
08/11 - 15h
Supermercado Bramil Itamarati
Cozinha Italiana – Espaguete a Carbonara
Mamma Mia, Espaguete a Carbonara – Chef Marcelo Rixhon
08/11 - 17h às 18h
Senac
Aula Show Itália com a chef Silvana Bianch
09/11 - 14h
Supermercado Bramil Itamarati
Oficina Kids - Colocando a mão na massa: preparando pizza
Chef Alice Carolina Cox
09/11 - 16h
Supermercado Bramil Itamarati
Cozinha Portuguesa – Bacalhau à Brás
Oliveiras a 4 mãos – Chef Giuliana Oliveira e Vera Oliveira
14/11/2019

15h
Supermercado Bramil Itamarati
Cozinha Alemã – Eisbem com Chucrute e Purê de Maça
Chef Marco Barbatti
15/11 - 14h
Supermercado Bramil Itaipava
"Vem chegando o Natal"
Arrumação de Mesa Natalina com Marília Mills
15/11/2019 - 17h
Shopping Itaipava
Cozinha Germânica
O Chef Fred Tibau, renomado profissional que durante longo tempo esteve a frente do
Programa Estrelas - Rede Globo, hoje chef da Nestlé, ensinará o preparo da Torta Floresta
Negra.
16/11 - 14h
Arcádia Mall
Cozinha Alemã
Falscher Hase. Que significa falsa lebre. Um delicioso Bolo de carne com o Chef Antônio
Barcellos.
16/11 - 15h
Arcádia Mall
Cozinha Alemã
Apfelstrudel. Strudel de maçã, com o Chef Fabio Derli.
16/11 - 15h
Shopping Vilarejo Itaipava
Cozinha Germânica
Strudel - Oficina Arosa com a Chef Patrícia Moreira
16/11/2019 - 17h
Shopping Itaipava
Cozinha Germânica
Preparo de cuca, tradicional iguaria, herança dos antepassados germânicos. Um mix da receita
tradicional, adaptada aos dias de hoje. Enquanto ensina a receita, a Sra. Neyse Lioy, contará
casos pitorescos da chegada dos colonos.

Oficinas movimentadas no primeiro final de semana
do Petrópolis Gourmet
Mais 7 oficinas acontecem até domingo: programe-se
Um final de semana repleto de atividades deliciosas e gratuitas. Assim foi o Petrópolis
Gourmet que levou o festival às ruas – Praça D. Pedro e Rua Teresa com os Agitos
Gastronômicos– e ainda garantiu participação popular em seis oficinas sexta e sábado (09.11).
Um das mais divertidas foi a Oficina Kids, no Bramil Itamarati, com 16 crianças colocando a
mão na massa com a chef Carol Cox. No cardápio, uma homenagem à colônia italiana, uma das
referências deste ano do Festival e que agradou em cheio: pizza! O Petrópolis Gourmet, um
dos oito maiores eventos de gastronomia do país, segue até o dia 17, em 43 restaurantes da
cidade com o tema Receitas das Colônias que destaca ainda a gastronomia alemã e
portuguesa.
Mais de 120 pessoas já participaram das oficinas gratuitas abertas na quinta-feira
(07.11) e ainda há chances de marcar presença e aprender um prato de alta gastronomia.
Mais sete oficinas gratuitas acontecem até o dia 16, sábado, em vários espaços, inclusive os
shoppings de Itaipava. Basta conferir a programação na revista eletrônica do evento e se
programar: www.petropolisgourmet.com.br
Nos Agitos Gastronômicos, sexta e sábado, na Praça Dom Pedro e Rua Teresa,
centenas de pessoas degustaram um prato de alta gastronomia com cinco chefs convidados:
Cozinharam juntos, ao vivo, e deram muitas dicas para quem esteve presente e aproveitou
para degustar.
“É o resultado que esperávamos: o festival envolver a cidade, além dos restaurantes
participantes. As oficinas são excelentes, com chefs magníficos, com produtos de qualidade e
pratos especiais. O Petrópolis Gourmet é um sólido evento que se amplia e transforma a cada
edição”, afirma Samir El Ghaoui, presidente do Petrópolis Convention e Visitors Bureau,
organizador do evento.
O ingresso para todas as oficinas é um quilo de alimento não perecível, arrecadação
que será doada à Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos (APPO), Grupo de
Comunicação Espiritual (GCE), Lar Dom Ignácio de Loyola e Projeto Rodando com Tampinhas.

Confira a programação das próximas oficinas:
14/11/2019 - 15h
Supermercado Bramil Itamarati
Cozinha Alemã – Eisbem com Chucrute e Purê de Maça
Chef Marco Barbatti
15/11 - 14h
Supermercado Bramil Itaipava
"Vem chegando o Natal"

Arrumação de Mesa Natalina com Marília Mills
15/11/2019 - 17h
Shopping Itaipava
Cozinha Germânica
O Chef Fred Tibau, renomado profissional que durante longo tempo esteve a frente do
Programa Estrelas - Rede Globo, hoje chef da Nestlé, ensinará o preparo da Torta Floresta
Negra.
16/11 - 14h
Arcádia Mall
Cozinha Alemã
Falscher Hase. Que significa falsa lebre. Um delicioso Bolo de carne com o Chef Antônio
Barcellos.
16/11 - 15h
Arcádia Mall
Cozinha Alemã
Apfelstrudel. Strudel de maçã, com o Chef Fabio Derli.
16/11 - 15h
Shopping Vilarejo Itaipava
Cozinha Germânica
Strudel - Oficina Arosa com a Chef Patrícia Moreira
16/11/2019 - 17h
Shopping Itaipava
Cozinha Germânica
Preparo de cuca, tradicional iguaria, herança dos antepassados germânicos. Um mix da receita
tradicional, adaptada aos dias de hoje. Enquanto ensina a receita, a Sra. Neyse Lioy, contará
casos pitorescos da chegada dos colonos.

O Petrópolis Gourmet é uma realização do Petrópolis Convention & Visitors Bureau,
com curadoria de um Comitê Gastronômico formado por chefs e empresários do setor.
Nesta 19ª edição, o festival conta com o patrocínio do Bramil Supermercados e da
ToyoSerra e apoio da Prefeitura de Petrópolis, TurisPetro, Sesc, Senac, Sebrae, Inter
TV, Federação de Convention & Visitors Bureaux do Estado do Rio de Janeiro,
Associação dos Embaixadores de Turismo do Rio de Janeiro, Comissão do Turismo
da 3a. Subseção da OAB de Petrópolis. São parceiros Cinemaxx, Chez Cox Buffet,
MP Eventos, Janiques Cerimonial, Arcádia Mall, Shopping Itaipava, Shopping Vilarejo,
Serrana Center, Natural Papper, Pousada Arcádia, Polo Gastronômico de Petrópolis,
Rota Cervejeira, Rua 16 de Março, Rua Teresa, Hortomercado Municipal, Casa de
Portugal.

SERVIÇO:
19ª edição do Petrópolis Gourmet
Quando: de 6 a 17 de novembro de 2019

Onde: Restaurantes e vários espaços públicos de Petrópolis
Programação completa na revista eletrônica do evento:
www.petropolisgourmet.com.br

Festa das Colônias e Mercado Gourmet: final de semana movimentado
no Petrópolis Gourmet

Emocionante as três colônias de imigrantes que povoaram a cidade, juntas, em
um mesmo evento. A Festa das Colônias – uma das atrações do Petrópolis Gourmet
abriu neste sábado (16.11), na Casa de Portugal, em grande estilo, repleta de delícias,
de muita dança, música e cultura portuguesa, italiana e alemã. Em três ambientes com
restaurante, venda de produtos típicos, mostra de trajes típicos e apresentações de
grupos folclóricos, a festa vai de 10h às 23h neste sábado e domingo (17.11).
Mário Mesquita, presidente da Casa de Portugal, diz que é um prazer
recepcionar as demais colônias: “estamos muito animados com esse congraçamento,
com toda essa celebração e queremos que petropolitanos venham e se divirtam”,
afirma.
A entrada para a Festa das Colônias é franca, com pagamento apenas do que é
consumido no evento. “Primeira vez na programação do Petrópolis Gourmet e
queremos muito que a Festa das Colônias aconteça em outras oportunidades”, afirma
Samir El Ghaoui, presidente do Petrópolis Convention e Visitors Bureau, organizador
do evento.
A Casa de Portugal ganhou uma decoração especial com foco nas roupas
típicas. “É uma união de estilos com muita harmonia, muito viva, muito animada”,
afirma Marzio Fiorini, um dos representantes da colônia italiana
Os pratos especiais na Casa de Portugal poderão ser pedidos entre 12h e 15h e,
de 19h às 22h. Mas, a tarde toda tem muitas delícias: no horário entre 15h e 19h, nos
intervalos para as atrações culturais, serão servidos bolinhos de bacalhau, pizzas e
salsichões. Neste domingo (17.11) a partir das 16h, se apresentam os grupos R.F.
Camponeses de Portugal, Nostra Família e Bauerngruppe Danças Folclóricas
Victor Fernando, do grupo Camponeses de Portugal, vestido com trajes típicos, é um
dos personagens que recepciona com alegria o público. “E neste domingo ainda estaremos
com trajes de gala, imperdível”, convida.

Mercado Gourmet em Itaipava

O Petrópolis Gourmet reuniu 22 expositores de produtos locais no Mercado Gourmet,
uma das tradições do evento. Ele é realizado no Hortomercado, em Itaipava. Mais de uma

centena de tipos de produtos estão à venda: pães, geleias, embutidos, tudo feito de forma
artesanal e com o sabor que só se consegue em Petrópolis. Há ainda exposição e venda de
cerâmica, lareiras, produtos integrais, queijos, doces portugueses, pães, brownies, pizzas e
massas,

conservas orgânicas e cervejas artesanais. Neste sábado, o Mercado Gourmet

funciona das 10h às 20h e, domingo, de 10h às 17h.

Serviço:
Mercado Gourmet
Onde – Hortomercado Municipal – Estrada União e Indústria, 9.726 - Itaipava
Horário - dias 15 e 16, das 10h às 20h e dia 17, de 10h às 17h.

Festa das Colônias
Onde – Casa de Portugal - Rua General Rondon, 715 - Quitandinha

Dias e horários – 16 e 17, de 11h às 23h

Feriadão e Petrópolis Gourmet: combinação perfeita
Três dias de muitas atrações em vários espaços

Não há combinação melhor do que folga acompanhada de boa comida. E melhor ainda
se tiver boa música e muita diversão. O Petrópolis Gourmet e o feriadão de sexta a domingo
(15 a 17.11) são uma combinação perfeita. Duas das mais aguardadas atrações acontecem
neste período: Mercado Gourmet, no Hortomercado de Itaipava, o principal point dos distritos
e a inédita Festa das Colônias, na Casa de Portugal. E sem falar nos 43 restaurantes que
oferecem pratos de alta gastronomia e preços especiais.
A programação foi pensada em moradores e turistas. O Petrópolis Convention e
Visitors Bureau quer que o morador da cidade curta raízes históricas e culturais aproveitando
uma programação especial e compartilhe de toda esta riqueza, inclusive a gastronômica, com
os visitantes.
A rede hoteleira já tem 80% de ocupação no feriadão, um pico exemplar em uma
época considerada de ‘baixa temporada’. Muitos visitantes do Rio, Minas e municípios

vizinhos já começam a chegar à Cidade Imperial nesta quinta-feira.
“O Petrópolis Gourmet chega ao feriadão já tendo cumprido uma extensa agenda
desde o dia 06, quando abriu, mas ainda com muito fôlego com atrações especiais de sexta a
domingo. Evento consolidado, a cada ano ele é ampliado e transformado para oferecer sempre
novidades, porém sem esquecer a cultura, as raízes de nossa cidade”, assegura Samir El
Ghaoui, presidente do Petrópolis Convention e Visitors Bureau, organizador do evento.

Festa das Colônias na Casa de Portugal
A casa é portuguesa, mas ela vai receber ainda as colônias italiana e alemã em um
evento super esperado no Petrópolis Gourmet. A Casa de Portugal sedia a Festa das Colônias,
sábado e domingo, dias 16 e 17, das 10h às 23h. Os descendentes de nossos colonizadores vão
mostrar o melhor dos pratos típicos, petiscos, doces e sobremesas e artesanato. Sem contar

com muita dança dos grupos de cada nacionalidade que vão estar se apresentando.
E é uma festança em três ambientes: no salão principal, funcionarão os serviços
de restaurante, com capacidade para atender a 350 pessoas e é onde acontecem as
apresentações folclóricas de cada país. Os pratos poderão ser pedidos o entre 12h e
15h e, de 19h às 22h. Mas, a tarde toda tem muitas delícias: no horário entre 15h e
19h, nos intervalos para as atrações culturais, serão servidos bolinhos de bacalhau,
pizzas e salsichões.
No Varandão ficam concentrados os produtos e artesanatos típicos de cada

país, bem como a venda de doces e sobremesas, e ainda a “Tracht Und Hut”, com
exposição de trajes das colônias. E, no lounge, exposição e venda de bebidas, como
vinhos.
Confira os horários das apresentações dos grupos:
Sábado, 16.11
16h - Grupo Italiano Nostra Família
17h - Grupo Português R.F. Casa de Espinho
18h - Grupo Alemão Kaiserstadt Kulture Kreis
Domingo, 17.11
16h - Grupo Português R.F. Camponeses de Portugal
17h - Grupo Italiano Nostra Família
18h - Bauerngruppe Danças Folclóricas

Mercado Gourmet no Hortomercado em Itaipava
Produtos da cidade, comida boa, oficinas com chefs e degustação de bebidas. Quer
melhor que isso? Então, junta tudo em um mesmo espaço. É o Mercado Gourmet, um dos
programas mais aguardados nesta 19ª edição do Petrópolis Gourmet. O espaço, no
Hortomercado, em Itaipava, vai funcionar sexta e sábado, dias 15 e 16, das 10h às 20h e,
domingo, dia 17, de 10h às 17h.
Lá, o visitante vai encontrar orgânicos, pães, geleias, embutidos, tudo feito de forma
artesanal e com o sabor que só se consegue em Petrópolis. Entre os expositores de produtos
de Petrópolis já produtores de cerâmica, lareiras, produtos integrais, queijos, doces
portugueses, pães, brownies, pizzas e massas, geleias e conservas orgânicas e cervejas
artesanais. São 22 expositores e mais de uma centena de produtos produzidos na cidade. E
tem mais: haverá oficinas com os chefs, degustação de bebidas com o Senac e apresentação
de grupos folclóricos.
A programação do Mercado Gourmet abre na sexta-feira com a nutricionista Juliana
Maio, às 16h, falando sobre as receitas típicas de Portugal, Itália e Alemanha. No sábado estão
programadas degustação de cervejas e vinhos promovida pelo Senac, oficina com preparo de
massas, inclusive vegetariana e um workshop sobre cerveja. Domingo, duas apresentações
diferenciadas: a utilização das chamadas PANC, Plantas Alimentícias Não Convencionais, na
culinária e a elaboração do “Overnight”, alimento preparado à noite, rico em fibras.

Inscrições abertas para as últimas oficinas desta edição
O ingresso para todas as oficinas é um quilo de alimento não perecível, arrecadação
que será doada à Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos (APPO), Grupo de

Comunicação Espiritual (GCE), Lar Dom Ignácio de Loyola e Projeto Rodando com Tampinhas.

E basta chegar aos locais com meia hora de antecedência, mas as vagas são limitadas.
Abrindo o feriadão, na sexta-feira, 15, a oficina começa às 14h, no
Supermercado Bramil, com Marília Mills mostrando como arrumar uma bela mesa de
Natal. Ainda na sexta, às 17h, no Shopping Itaipava, o Chef Fred Tibau, renomado
profissional que durante longo tempo esteve à frente do Programa Estrelas, da Rede
Globo, e hoje é Chef da Nestlé, ensinará o preparo da Torta Floresta Negra, um iten
indispensável na culinária germânica.
No sábado, dia 16, também tem cozinha alemã, às 14h, no Arcádia Mall. Dois
chefs pilotam a oficina: Antônio Barcellos vai ensinar o falscher hase, que significa
falsa lebre, um delicioso bolo de carne e Fabio Derli adoçará a todos com o
apfelstrudel que é o strudel de maçã.
Também no sábado, encerrando as oficinas, D. Neyse Lioy cai ensinar como fazer
uma cuca alemã, um dos pratos mais tradicionais dos colonizadores germânicos.
Começa às 17h, no Shopping Itaipava.

Serviço:
Mercado Gourmet
Onde – Hortomercado Municipal – Estrada União e Indústria, 9.726 - Itaipava
Horário - dias 15 e 16, das 10h às 20h e dia 17, de 10h às 17h.

Festa das Colônias
Onde – Casa de Portugal - Rua General Rondon, 715 - Quitandinha

Dias e horários – 16 e 17, de 11h às 23h

Oficinas
Informações no site www.petropolisgourmet.com.br

Petrópolis Gourmet encerra neste domingo em grande estilo
Atrações em vários espaços no último dia de evento

O Petrópolis Gourmet entra na reta final neste domingo (17.11) com muitas atrações,
um dia inteiro de oportunidades para curtir a cultura e gastronomia da cidade. A Festa das
Colônias, inédita, acontece na Casa de Portugal; o Mercado Gourmet funciona no
Hortomercado, em Itaipava, e 43 restaurantes servem pratos especiais – e preços reduzidos –
de alta gastronomia. Um dos oito maiores festivais gastronômicos do país, o Petrópolis
Gourmet homenageia as colônias portuguesa, alemã e italiana, primeiros imigrantes a
chegarem à Cidade Imperial.
A Casa de Portugal sedia a Festa das Colônias e além da cultura e cozinha portuguesas
recebe ainda Itália e Alemanha, representados pela culinária, dança, música e, é claro,
gastronomia. No espaço, que funciona de 10h às 23h, são três ambientes com restaurante,
produtos típicos e artesanatos, bebidas e exposição de trajes das colônias. Os pratos poderão

ser pedidos entre 12h e 15h e, de 19h às 22h. Mas, a tarde toda tem muitas delícias:
no horário entre 15h e 19h, nos intervalos para as atrações culturais, serão servidos
bolinhos de bacalhau, pizzas e salsichões. Neste domingo, a partir das 16h, se
apresentam os grupos R.F. Camponeses de Portugal, Grupo Italiano Nostra Família e
Bauerngruppe Danças Folclóricas.
Já no Mercado Gourmet, no Hortomercado, em Itaipava, 22 expositores mostram o
melhor da Cidade Imperial em alimentos, bebidas, doces e artesanato. Tem desde produtos
orgânicos passando por pães, geleias, embutidos e cervejas artesanais. Apresentações
diferenciadas acontecem no espaço neste domingo: a utilização na culinária das chamadas
PANC, Plantas Alimentícias Não Convencionais, será apresentada às pela chef Angela Azevedo,
do Sítio do Canto, às 11h. Já às 14h, Alexandre Eisenstein, sócio-fundador da Cervejaria
Criatura, formado em Sommelier de Cerveja pelo Instituto da Cerveja Brasil. E, às 15h, é a vez
das crianças com o Teatro infantil - Viva Cecília, espetáculo inspirado no livro “Ou isso ou
aquilo” de Cecília Meirelles e apresentado pelo Grupo Teatral Pessoal Aí.

Nos 43 restaurantes participantes o que não falta é comida saborosa. O menu
de cada um foi elaborado e é executado pelos chefs com a meta de apresentar ao
público as tradições culturais da cidade. Cada restaurante montou um prato especial,
entrada e sobremesa. Os preços começam em R$ 48,50 e há opções variadas: de
sanduíche à bacalhau, massas e carnes e ingredientes especiais.
“Estamos felizes de ter o Petrópolis Gourmet como um evento consolidado na
cidade e que a cada ano é ampliado e transformado para continuar atraindo
moradores e turistas. Chegamos no último dia de evento celebrando estes 12 dias

especiais para a cidade”, comemora Samir El Ghaoui, presidente do Petrópolis Convention
e Visitors Bureau, organizador do evento.

Serviço:
Mercado Gourmet
Onde – Hortomercado Municipal – Estrada União e Indústria, 9.726 - Itaipava
Domingo, dia 17, de 10h às 17h.

Festa das Colônias
Onde – Casa de Portugal - Rua General Rondon, 715 - Quitandinha

Domingo, dia 17, de 11h às 23h
Programação completa
www.petropolisgourmet.com.br

Festa das Colônias, sábado e domingo, na Casa de Portugal
Atração inédita do Petrópolis Gourmet
Maior festival gastronômico do Estado também conta com o Mercado
Gourmet, em Itaipava
A inédita Festa das Colônias, na Casa de Portugal, movimenta o último final de
semana do Petrópolis Gourmet. As colônias alemã, italiana e portuguesa, mostram o
melhor de sua gastronomia, música e dança na Casa de Portugal, neste sábado e
domingo (16 e 17.19), das 10h às 23h. E o Petrópolis Gourmet, o maior festival
gastronômico do Estado, também conta com o Mercado Gourmet que começou a
funcionar nesta sexta-feira (15.19), atraindo moradores e turistas ao Hortomercado,
em Itaipava, onde segue até domingo.
O Petrópolis Gourmet é pensado em um festival para moradores e turistas. E esta
edição, de acordo com Samir El Ghaoui, presidente do Petrópolis Convention e Visitors Bureau,
organizador do evento, está ainda mais especial. “Muitas atrações voltadas para a família e
três colônias de imigrantes que estão unidas em uma bela Festa das Colônias”.

Na Casa de Portugal, a festa acontece em três ambientes, com restaurante com
capacidade para 350 pessoas, pratos típicos, petiscos, doces e sobremesas e artesanato. Os
pratos poderão ser pedidos entre 12h e 15h e, de 19h às 22h. Mas, a tarde toda tem
muitas delícias: no horário entre 15h e 19h, nos intervalos para as atrações culturais,
serão servidos bolinhos de bacalhau, pizzas e salsichões.
No Varandão ficam concentrados os produtos e artesanatos típicos de cada
país, bem como a venda de doces e sobremesas, e ainda a “Tracht Und Hut”, com
exposição de trajes das colônias. E, no lounge, exposição e venda de bebidas, como
vinhos.
Neste sábado, a partir das 16h, se apresentam os grupos Nostra Família R.F. Casa
de Espinho e Kaiserstadt Kulture Kreis. Domingo, também a partir das 16h, é a vez dos grupos
R.F. Camponeses de Portugal, Nostra Família e Bauerngruppe Danças Folclóricas

Já no Hortomercado, em Itaipava, o Mercado Gourmet iniciou a todo vapor nesta
sexta, apesar da chuva. Os mineiros Maria Emília e Paulo Monteiro, de Juiz de Fora, chegaram
à cidade na quinta-feira à noite e ontem já prestigiaram o Mercado Gourmet. “Muitas coisas
diferentes, produtos orgânicos, tá bem organizado e tudo bem apetitoso”, diz Maria Emília.

Para Paulo, os restaurantes da cidade estão cada vez melhores. “Sempre coisas novas e muita
criatividade”, elogia. O casal sempre escolhe esta época do ano para estar na Cidade Imperial e
aproveita as atividades do Petrópolis Gourmet.
Expositores, como Elizangela Gheren, das Lareiras Gheren, produzidas artesanalmente
em Secretário, expõe pela primeira vez no Mercado Gourmet e comemora a boa visibilidade
dos produtos com o evento. “Bastante animada com a oportunidade de mostrar um produto
da nossa cidade”, afirma.
Elizangela é um dos 22 produtores que mostram o melhor de seus artigos no Mercado
Gourmet. A relação de produtos é extensa: pães, geleias, embutidos, tudo feito de forma
artesanal e com o sabor que só se consegue em Petrópolis. Há ainda exposição e venda de
cerâmica, lareiras, produtos integrais, queijos, doces portugueses, pães, brownies, pizzas e
massas, conservas orgânicas e cervejas artesanais. Neste sábado, o Mercado Gourmet
funciona das 10h às 20h e, domingo, de 10h às 17h.

Serviço:
Mercado Gourmet
Onde – Hortomercado Municipal – Estrada União e Indústria, 9.726 - Itaipava
Horário - dias 15 e 16, das 10h às 20h e dia 17, de 10h às 17h.

Festa das Colônias
Onde – Casa de Portugal - Rua General Rondon, 715 - Quitandinha

Dias e horários – 16 e 17, de 11h às 23h

Petrópolis Gourmet atrai 20 mil turistas gerando R$ 4,3 milhões em 12
dias de celebração da gastronomia da Cidade Imperial
Festival de 2020 já começa a ser planejado

Durante 12 dias, Petrópolis viveu ao máximo a riqueza gastronômica de sua
cultura. O Petrópolis Gourmet trouxe 20 mil turistas, serviu 4,3 mil pratos especiais e
movimentou mais de R$ 4,3 milhões no período, uma ocupação hoteleira de mais de
80% nos finais de semana. E o festival foi às ruas, encantando moradores e visitantes
com degustações públicas e ainda com oficinas gratuitas com grandes chefes. Neste
final de semana, o último do evento, as colônias portuguesa, alemã e italiana,
reverenciadas na edição 2019, foram celebradas com a Festa das Colônias, na Casa de
Portugal, e o melhor dos produtos da cidade foi exposto e comercializado no Mercado
Gourmet, em Itaipava.
Em quase duas décadas, o Petrópolis Gourmet já recebeu mais de 300 mil
pessoas e está entre os oito maiores eventos gastronômicos do país. No Estado do Rio
é o maior evento do gênero.
“Mais do que comemorar os números positivos do evento, estamos felizes com
o envolvimento da cidade com o Petrópolis Gourmet, apoiando, participando e
entendendo que a nossa rica cultura deve ser compartilhada e que ela traz recursos
para Petrópolis”, afirma Samir El Ghaoui, presidente do Petrópolis Convention e
Visitors Bureau, organizador do evento.
O Petrópolis Gourmet está consolidado como um dos maiores eventos
gastronômicos do Brasil colecionando números apimentados: 610 participações de
restaurantes, mais de 900 oficinas e 200 chefs comandando as cozinhas somadas todas
as edições. E o festival movimenta ainda os setores de comércio, indústria e serviços,
uma cadeia produtiva com mais de 40 mil postos de trabalho.
“O festival não se faz sozinho. Tivemos patrocinadores, apoiadores, pessoas e
empresas engajadas com a proposta. Agradecemos a cada um que se dedicou para que
esta fosse uma das melhores edições e já estão todos convidados a participar e a
contribuir com a vigésima edição, em 2020”, desta Samir El Ghaoui.
O Petrópolis Gourmet é uma realização do Petrópolis Convention & Visitors
Bureau, com curadoria de um Comitê Gastronômico formado por chefs e entidades do
setor. Nesta 19ª edição, o festival contou com o patrocínio do Bramil Supermercados e
da ToyoSerra e apoio da Prefeitura de Petrópolis, TurisPetro, Sesc, Senac, Sebrae, Inter
TV, Federação de Convention & Visitors Bureaux do Estado do Rio de Janeiro,
Associação dos Embaixadores de Turismo do Rio de Janeiro, Comissão do Turismo da

3a. Subseção da OAB de Petrópolis. Também foram parceiros: Cinemaxx, Chez Cox
Buffet, MP Eventos, Janiques Cerimonial, Arcádia Mall, Shopping Itaipava, Shopping
Vilarejo, Serrana Center, Natural Papper, Pousada Arcádia, Polo Gastronômico de
Petrópolis, Rota Cervejeira, Rua 16 de Março, Rua Teresa, Hortomercado Municipal e
Casa de Portugal.

