
Festival Brasil Sabor agrega mais de 300 restaurantes 
na região com receitas inovadoras
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Gastronomia



Mais de mil restaurantes brasileiros 
participaram, até o mês passado, 
de um festival gastronômico cria-

tivo e inovador para o paladar - o Brasil 
Sabor. O evento, que anualmente valori-
za a riquíssima variedade de ingredientes, 
temperos, aromas, cores e sabores da culi-
nária brasileira, espera entrar no Livro dos 
Recordes como o maior festival gastronô-
mico do mundo.

Em todo o Brasil, foram 23 Estados e 
mais de 70 diferentes destinos turísticos 
envolvidos no Brasil Sabor. O Nordeste 
teve representantes em 29 municípios, o 
que significa 41% das cidades participan-
tes. Cada estabelecimento tinha como 
meta a criação de uma receita para inte-
grar o cardápio do festival, levando em 
consideração as características e tradições 
de cada região ou Estado. 

Além do perfil gastronômico, o evento 
teve um viés social. Durante os 38 dias do 
festival, cada prato vendido representou 
uma doação de R$ 1 ao programa Fome 
Zero, do governo federal.

Paralelo à movimentação de bares e res-
taurantes, o evento, promovido pela Asso-
ciação Brasileira de Bares e Restaurantes 
(Abrasel), proporcionou ainda a qualifica-
ção da equipe profissional com oficinas, 
workshops, cursos e visitas.

Como o Nordeste teve participação 
das mais expressivas no Brasil Sabor, com 
mais de 300 restaurantes entre os mil par-
ticipantes, a revista Calor selecionou, para 
dividir com os leitores, alguns pratos cria-
dos especialmente para o festival. Confira 
algumas dessas iguarias e aproveite, pois 

muitas delas passarão a integrar perma-
nentemente os cardápios dos restaurantes. 
Leia e fique com água na boca!

Crepe australiano
O prato, preparado pela creperia Anjo Sol-
to, é feito com massa de chocolate amargo 
e recheio de queijo provolone, salame, pei-
to de peru, tomate seco, requeijão e alface-
americana.

Madeira mushroom skillet
O restaurante Applebee’s do Shopping 
Recife criou uma receita preparada 
com steak de carne banhado com mo-
lho madeira e cogumelos, acompanha-
do de vegetais a vapor e garlic mashed 
potato.

Filé ao Engenho Caxangá
O restaurante Assucar criou uma receita 
de filé mignon servido em cubos ao mo-
lho de vinho tinto com champignons e 
minicebolas, guarnecido de tortinha de 
tomate e batatas-pêra.

Medalhão Lantier
Um medalhão de filé mignon ao molho 
de vinho tinto guarnecido de purê de ba-
tata e shitake com farofa agridoce crocante 
foi a criação do Bonaparte.
 
Peixe à Carmem Miranda
O prato do Chicken’s Club, na Praia de 
Porto de Galinhas, é feito com filé de su-
rubim temperado com azeite, limão e sal e 
servido com molho de manga, arroz bran-
co e batata.
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Lagosta ketyna
O chef Douglas Van Der Ley preparou 
para o restaurante Dojô um prato feito 
com sashimi de lagosta ao perfume de nirá 
com talharim oriental ao molho karin.

Filé com nuvem de pipoca 
e azeite de sete ervas
O prato do restaurante É, também criação 
do chef Douglas Van Der Ley, inova até 
no visual, já que é composto por filé gre-
lhado ao molho de vinho perfumado com 
canela, azeite de ervas, redução de acerola 
com malagueta e farofa de pipoca.

Bode aos quatro queijos
A receita do Entre Amigos – Bar do Bode 
leva bode gratinado ao molho de quatro 
queijos acompanhado de arroz de espina-
fre e batata souté.

Filé hexa
O restaurante Faro elaborou um prato em 
homenagem à Copa do Mundo. O filé 
hexa é feito com medalhão de filé mignon 
flambado em cachaça e mel de engenho, 
com risoto de espinafre e jerimum.

Trigoto de camarão
Prato do chef Alexandre Faeirstein para o 
restaurante Kojima, o trigoto de camarão 
é formado por camarões grelhados com 
pasta de coentro e trigoto de funghi e 
chips de banana. 

Chomps de mars
O restaurante La Plage criou para o Brasil 
Sabor o chomps de mars. O prato é um 

crepe recheado com charque desfiado, 
mussarela de búfala, molho cream cheese, 
cebola caramelada, tomates salteados no 
azeite e folhas de rúcula.

Carne-de-sol baila à cubana
Um contrafilé de carne-de-sol grelhado 
com manteiga do sertão e ervas frescas 
servido com nhoque de banana-comprida 
foi a receita apresentada pelo restaurante 
Matita Perê.

Baião-de-dois mergulhado 
no litoral pernambucano
O chef César Santos criou para o restau-
rante Oficina do Sabor um prato que leva 
camarão, lagosta, peixes e polvo puxados 
no leite de coco, acompanhado com arroz, 
feijão verde e queijo coalho. 

Pizza de camarão crocante
Para o Festival Brasil Sabor, o restaurante 
Papa Capim criou uma pizza com massa 
crocante, molho de tomate, mussarela, 
parmesão, gorgonzola e catupiri com ca-
marão empanado.

Camarão ao molho de champanhe
O restaurante Píer 2290 criou um prato 
especial e sofisticado formado por cama-
rões grandes ao molho de champanhe, 
cogumelos e estragão, acompanhado de 
arroz de castanhas e brócolis na manteiga.

 
Camarão Porto Ferreiro
A receita do restaurante Porto Ferreiro leva 
camarão com molho especial de manga ser-
vido com arroz de passas e amêndoas.
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