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AO  LEITOR
Durante a  II Feira Gastronômica e
Cultural do Parque, realizada nos dias 13,
14 e 15 de setembro de 2016, foi lançado
o primeiro número da Revista de
Gastronomia. Elaborada por alunos da
disciplina de Planejamento Estratégico
em Alimentação (PEA), sob a supervisão
da Professora Claudia Soares, teve
como objetivo principal registrar as
experiências de alunos do curso, em seus
primeiros passos como empreendedores,
quando expuseram produtos na primeira
Feira.
A elaboração da primeira revista  contou
com o apoio da Equipe de Comunicação 

do Parque Tecnológico para a montagem e
com o auxílio da colega Thaís
 Araújo, Presidente da CIBUS, Empresa
Junior da  Gastronomia e Nutrição do
Instituto de Nutrição Josué de Castro da
UFRJ, para a publicação online. A todos
somos gratos.
A presente edição pretende registrar, em
moldes semelhantes, a trajetória dos
empreendedores presentes na II Feira.  
Desta vez, os alunos da disciplina  de PEA
realizaram entrevistas com  a maioria
dos empreendedores presentes, alunos e
não alunos e os resultados encontram-se
relatados a seguir.

Boa leitura.
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Em consonância com a missão do
Parque, construímos ao longo do
ano de 2016 muitas parcerias e
aprendemos muito. Nessa segunda
edição, mais uma vez contamos com
a Turma de PEA, que conseguiu
entrevistar e reunir dados dos
empreendedores presentes, para
alimentar a ideia que as alunas Rosa
e Fabíola cuidam e desenvolvem
com muito carinho e dedicação.
Nesta edição contaram com o
especial apoio de Thallys,  na tarefa
de guardar as memórias dos três
dias mais intensos do período,
os dias da Feira do Parque.

A iniciativa transcende objetivos
curriculares e apresenta a
importância de guardarmos as
histórias e os dados dessas ações,
que são construídas com muito
envolvimento e a muitas mãos, para
proporcionar o maior dos desafios, o
de empreender de forma cooperada.

Feira gastronômica do Parque:
nosso laboratório 

.

Cláudia Soares - Professora do Curso de
Gastronomia da UFRJ

O projeto Feira Gastronômica do
Parque ainda está em fase de
amadurecimento, mas já cheio de
aprendizados. É um projeto
colaborativo que tem por objetivo
estimular, apoiar e acelerar iniciativas
empreendedoras no Curso de
Gastronomia 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
pedagógicos e acompanhamento
docente.

Como laboratório, as surpresas
sempre aparecem e, numa ideia
ampliada de envolvimento dos
alunos da disciplina de
Planejamento Estratégico em
Alimentação (PEA), a turma não
apenas topou o desafio, mas abraçou
a proposta  e assim nasceu a Revista
da Gastronomia.
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São muitas histórias, muitas
lembranças de momentos alegres e
tensos, buscando colocar em prática o
conhecimento da sala de aula.
Os dados aqui reunidos são um
pequeno extrato da perspectiva e do
aprendizado em que é conduzido o
aluno que se encoraja para embarcar
nessa ideia conosco.

Parabéns àqueles que bravamente
enfrentaram medo, angústia e muita
tensão, mas que se mantiveram firmes
e corajosos. Muito obrigado ao Parque
Tecnológico por abrir as portas e nos
receber de forma tão carinhosa,
mostrando o caminho das parcerias e
da construção coletiva e acreditando  

.

sempre no potencial do Curso de
Gastronomia UFRJ.

Nosso agradecimento especial aos
colegas, docentes do Curso, que
constroem e apoiam a ideia junto
conosco.

Meu imenso carinho de admiração
e gratidão a Rosa e Fabíola, que
seguem com a ideia de registrar
essas experiências.

Vamos para outra Feira?

#VemProParqueVem
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MILLENNIALS:
WHY THE FUTURE IS

OURS TO MOLD
A N  I N T E R V I E W  W I T H  V E N I C E  V A S S E L

B Y  A N I K A  F R A N C E S

O evento contou com
uma série de atrações,
entre elas foods trucks,
ações culturais,
empreendimentos
ligados à Cibus e de
alunos do Curso de
Gastronomia e Nutrição
da UFRJ.

O Parque Tecnológico da UFRJ realizou, entre
os dias 13 e 15 de setembro, de 11h às 20h, a
segunda edição da Feira Gastronômica e
Cultural. 

A partir da próxima

página,

apresentaremos

alguns destaques da

trajetória dos

principais

empreendedores

presentes ao evento.



250 page issue
fast and fresh healthy recipes

C O M F O R T  F O O D  R E C I P E S

A P R I L  -  M A R C H
L O C A L  R E C I P E  I S S U E

1 0 0 P  |  N O .  4 5

Uno, Dos, Tres!

. O Empanadas Uno, Dos, Tres!, propõe ao curioso
degustador, um mergulho intenso num mar de
novidades: "Os nossos recheios são cozidos

lentamente em caldos de fabricação caseira, com
ingredientes frescos, encantando seus sentidos e lhe
convidando a experimentar novos sabores e culturas!"

A empresa UNO DOS

TRES, tem como  sócios

José Dias, Natalia

Rodrigues, Marianna Costa

e Nívea Rodrigues, todos

alunos da Gastronomia da

UFRJ.



Um pouco da
história das
empanadas

Nem pastel de forno, nem esfiha.
São as famosas EMPANADAS!

Dizem que são originárias da Pérsia,

quando eram chamadas de "esfiha" ou

"fatayer". Chegaram à Península Ibérica

nos farnéis de viagem dos

conquistadores mouros no ano de

711. Preparação prática para o

transporte, servia para  lanches

rápidos. De fabricação simples, com

poucos ingredientes, resultava numa

massa de pão recheada com carne ou

vegetais.

A palavra empanada vem de "inpanis,

inpanata", que significa envolver um

alimento em massa ou pão para depois

assálo.

Na Espanha começaram a modificar o

preparo, colocando novos ingredientes,

como  manteiga ou outro tipo de gordura

na massa e também trocando o recheio e

modificando o formato..

Com as colonizações espanholas na

América, as empanadas passaram a

fazer parte dos hábitos alimentares dos

novos povos.

Argentina, Chile e outros países latino

americanos são conhecidos por suas

famosas empanadas, cada um inovando

e dandolhes características próprias.

Usando alimentos de cada região, foram

recebendo denominações regionais

como: empanada salteña, tucumana,

mendocina, jujeña, rosariana, cordobana

e criolla, esta última, típica da região de

Buenos Aires.

As empanadas possuem formato de

meia lua e seu fechamento é um

enrolado característico chamado de

‘"repulgue" – que só é possível de fazer

à mão.

No Brasil, estão instigando a

curiosidade, surpreendendo no gosto,

agregando valor cultural e se tornando

queridas pela simplicidade,

adaptabilidade e diversidade.

Natália Rodrigues , José Dias, Nívea

Rodrigues e Marianna Costa   alunos da

 Gastronomia  UFRJ.
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Na 2ª edição da
Feira Gastronômica
do Parque
Tecnológico, o
 Brasileirando
trouxe um prato
típico do norte do
Piauí:  Arroz Maria
Isabel.
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Arroz
 Maria Isabel

O Arroz Maria Isabel
apresenta três ingredientes
clássicos da culinária
nordestina: a carne seca,
o queijo coalho e o coentro.
Além disso, está
presente em sua
composição o arroz,
ingrediente básico e
tradicional da alimentação
dos brasileiros. Dessa
forma, segue a linha de
outros pratos típicos do
nosso país, como o arroz
de carreteiro e o baião de
dois,  em que ao arroz são
acrescentados diversos
ingredientes de acordo com
a região de origem do
prato.

Lucas Maciel e  Yasmim Santos

 Alunos da Gastronomia UFRJ

O empreendimento Brasileirando tem como

sócios Luisa Aguiar, Yasmim Santos e Lucas

Maciel, todos alunos da Gastronomia UFRJ.



Gisele Moreno, aluna

de Gastronomia da UFRJ,

abraçou, junto com a mãe e a

irmã, a ideia de vender

sanduíches artesanais, feitos à

partir dos pães caseiros já

produzidos pela mãe. 

bons
 ventos



A empreendedora

 considerou boa a

oportunidade e a

experiência de  expor

na Feira do Parque.

Para o futuro,

espera que a empresa

cresça

e aumente a produtivi

dade.

Sugere, para  novos

empreendedores,  que

se preocupem em

investir também em

 divulgação.
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ECO SALAD é a
empresa de Larissa
Flôr, aluna do curso
de Nutrição da UFRJ.
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A principal motivação é oferecer
comida saudável. Percebendo que no

Campus do Fundão da UFRJ não
havia essa oferta, passou a fornecer
saladas de pote, usando embalagens

retornáveis.
Para a Feira, foi necessário

driblar dificuldades de
infraestrutura  de previsão de

demanda. Mesmo assim considerou
válida a oportunidade e pretende, no
futuro, voltar a participar. Também

quer expandir sua empresa para
além da área do  Fundão.

Durante a Feira,

Larissa  contou com a

ajuda de sua prima

Stefany Rodrigues. 



A Cibus, empresa júnior dos
cursos de Gastronomia e
Nutrição da UFRJ, apoiou
empreendedores na II Feira
do Parque Tecnológico.

Fonte: Página da Cibus no Facebook

Nath e Lipe, Felicitah, Santo favo, Fejó, Aerolitos, Nina

brigadeiros e Cookie do Matheus, entre outros, estiveram

presentes na feira, trazendo  produtos para adocicar a vida

dos clientes!

Nath e Lipe são namorados. Começaram a empresa

há cerca de 1 ano e meio, com o objetivo de juntar

fundos para organizar seu casamento. Para a Feira,

trouxeram bolos de pote de diversos sabores. 

A empresa Felicitah trouxe palhas italianas nos sabores

tradicional, churros,  oreo,  framboesa com pistache e

muitos outros. Mariah, a empreendedora, explica que a

ideia surgiu após o fechamento da empresa do namorado.

Vender palhas e brownies mostrouse prático e com a

demanda aumentando, resolveu criar a empresa.

Nina  brigadeiros trouxe brigadeiros gourmet.

A empresária Monica começou a produzilos e

vendelos no trabalho, para complementar a

renda. Junto com as irmãs criaram a

Nina Brigadeiros Gourmet e pretendem ter

uma loja física no futuro.

A empresa Fejó também pertence a um casal de

namorados . Em viagem ao exterior,  

tiveram a ideia de trazer novidades para seu

negócio de doces. 

Também não faltaram cookies, com a

 presença  da empresa Cookie do Matheus, 

 que disponibilizou opções  em diversos sabores.
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Cervejas Artesanais
Thallys Albert  Aluno da Gastronomia UFRJ

Augusto, estudante de Arquitetura
da UFRJ, começou em 2015 com
sua empresa, NKT.
No início uma produção pequena,
vendendo apenas em eventos
esporádicos e sob encomenda.
Sua ambição, hoje, é grande.
Fabricar 2 mil litros de cerveja por
mês. Ele, no entanto, avalia um
problema; o processo é demorado
e deve ser iniciado sempre um
mês antes da entrega. Para
participar da 2º edição da feira
gastronômica do parque, ele conta
que não precisou de muito tempo
para se planejar, devido a
especificidade da produção.

A empresa Mateka também
começou pequena e com o
tempo tem crescido. Os donos
começaram em 2014 a
produzir por hobby e no início
de 2016 abriram o negócio.
Apostando em marketing
diferenciado, eles possuem
copo personalizado, chaveiro e
camisa; todos à venda.
Indagados sobre o conselho
que dariam a futuros
empreendedores, enfatizaram
a preocupação com o
feedback dos clientes e a boa
relação com o mercado.

Tudo se iniciou como um hobby. Alguns

interessados na área, outros insatisfeitos

com a qualidade dos produtos

comercializados pelo mercado.

 Interesses distintos,

vias dissonantes e algo em comum: o micro

empreendedorismo no ramo de cervejas

artesanais.



Já o terceiro empreendimento se
iniciou com o interesse de

Ubirajara e Bruno, donos há 9
meses da empresa Mito, pelo

processo cervejeiro. O interesse
deles era produzir cervejas de

qualidade. Para a feira,
começaram a se organizar assim
que souberam da proposta e
destacaram a boa estrutura do
evento. Sem extrapolar nas

expectativas, eles acreditam que
tudo ocorreu dentro do esperado,

sem muitos problemas
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GASTRONOMIA
SOBRE

 RODAS
THALLYS ALBERT - ALUNO

 DA GASTRONOMIA UFRJ

Em 1866, no interior do Texas,
surgia a primeira concepção do que
viria a ser um food truck. Um
fazendeiro, Charles Goodnight,
encontrou em um vagão velho a
solução dos seus problemas: o
chuckwagon. Um vagão de trem
que ele equipou com utensílios de
cozinha, a fim de transportar e
preparar alimentos durante suas
longas viagens, levando boiadas
pelos pastos no interior do Texas.
Seis anos mais tarde, Walter Scott,
na cidade de Rhode Island,
começou a vender tortas e bolos
em uma carroça, para
trabalhadores de jornais nos
bairros pobres da sua cidade. 

 Anos depois, Thomas H.
Buckley passou a fabricar
veículos especiais para
comida. Com a propagação
dessa ideia, o século 20
povoou os subúrbios dos
EUA com empreendimentos
de comida de rua e barata,
devido à acessibilidade para
se alimentar ao longo do dia.
No entanto, foi só em 2008,
após a crise econômica
norte americana que houve
a "gourmetização" da
comida de rua. Com a rotina
corrida, o costume de
almoçar em casa foi se
perdendo, então a saída
mais acessível era se
alimentar na rua, comendo
hambúrgueres, salgados e
lanches rápidos. Algumas
famílias viram isso como
uma oportunidade para
ganhar dinheiro investindo
pouco, e passaram a
comercializar produtos mais
refinados e gourmets em
carrinhos, trailers e veículos
de transporte.
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No Brasil, a moda dos food
trucks contemporâneos surgiu
em 2012, em São Paulo, com a
empresa Buzina Food Truck, a
primeira a ocupar as ruas da
cidade com suas cozinhas sobre
rodas. Pouco tempo depois a
ideia ganhou o público e
começaram a surgir inúmeros
empreendedores, festivais de
food trucks, além de legislação
especificas e etc.
Hoje, os food trucks já se
tornaram comuns e facilmente
se acha um estacionado nas
praças e ruas das cidades.
Vendendo hambúrgueres,
tapiocas, pratos internacionais e
doces, por exemplo, essa "nova"
(que de nova não tem nada)
moda trouxe para as ruas
conceitos de alta gastronomia e
produtos de qualidade com
um preço acessível. 

 Um desses eventos, e não
podia ser diferente, foi a Feira
do Parque Tecnológico. Visando
atender ao público apreciador
desse segmento, cinco food
trucks foram contratados para
expor os seus produtos:
MonSieur B, Lá Palé, Don
Pedrito, American Way e
Outlaw.
Os alunos e alunas do curso de
gastronomia UFRJ,
entrevistaram esses  empreen
dedores, a fim de conhecer
melhor suas empresas,
motivações, ambições e
percepções sobre a
oportunidade de expor na feira.

22



MON

SIEUR B

Sociedade de 3 amigos franceses que

vendem sanduíches. Vieram para

o Brasil há 4 anos e se apaixonaram

pelo país.

Tiveram a ideia de montar um food

truck de comida franco-brasileira, no

formato de hamburgueria.

Os hambúrgueres são desenvolvidos

com técnicas francesas e  temperos

brasileiros.

Ficaram satisfeitos com a realização

da Feira e pretendem participar de

eventos semelhantes no futuro,

E deixam um conselho para novos

empreendedores: "Não desistam! Não

olhem para as dificuldades, olhem

sempre para frente!"

American Way

Um analista de sistemas e uma

advogada que adoravam comer fora,

resolveram  aprender a cozinhar e

testar receitas de hambúrgueres

e cachorros-quentes

americanos. Começaram a investir no

negócio de food truck e a participar de

 eventos, onde as maiores dificuldades

foram  a burocracia e os altos custos

para expor.

Pretendem participar das próximas

edições da Feira do Parque e com

novidades no cardápio.

Outro projeto é abrir uma loja física,

mas continuar com o food truck.

Para novos empreendedores

recomendam fazer tudo com amor e

ter perseverança para garantir o

sucesso de um negócio.



    Don Pedrito

Sociedade de ex-colegas de trabalho

que, ao serem demitidos, resolveram

montar um food truck. Começaram

vendendo espetinhos, porém não

houve muita aceitação. Depois

tentaram criar o “espeto no pão” –

sanduíche feito de carne de espeto

atrelada a diferentes molhos.

Também houve pouca aceitação.

Então resolveram mudar o nome e,

para surpresa de todos, as vendas

cresceram consideravelmente.

Pretendem, no futuro se estabelecer

num ponto fixo e também montarem

uma loja para difundir a marca.

Lembram aos novos empreendedores

para não desanimar ante as

 dificuldades. "Alguns dias serão

 melhores que outros e é preciso

persistir."

OutLaw

Out law significa fora da lei e esse
nome foi inspirado nos filmes de
velho oeste. Cada sanduíche possui
o nome de um famoso bandido do
Velho Oeste.
Assim, o proprietário do food truck,
que é formado em Gastronomia pela
Estácio, descreve seu negócio: "Eu já
 havia trabalhado em food trucks,
mas a exposição na Feira do Parque
foi a minha primeira experiência
como gestor individual."
A falta de experiência gerou alguns
obstáculos, mas também
motivações para participar de
eventos futuros.
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Lá Palé

Lá Palé é uma franquia de paletas

mexicanas.

O casal proprietário está muito

satisfeito com o negócio e

pretendem continuar crescendo

como empresa.

Aconselham a novos e futuros

empreendedores a acreditar  e ter

amor pelo trabalho que fazem, uma

vez que isso amenizará as

dificuldades.
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