O projeto True Italian Taste, promovido pela
Assocamerestero e pela Câmara Italiana e
apoiado pelo Governo Italiano, terá início
com a realização de masterclasses realizadas
em parceria com o Zona Sul, nas quais
ofereceremos a oportunidade de aprender
na prática as técnicas e os usos dos melhores
produtos agroalimentares com a reconhecida
excelência italiana.

MASTERCLASS PARA OS
FUNCIONÁRIOS DO ZONA SUL
Em parceria com o Supermercado Zona Sul (a maior rede em diversidade de
produtos italianos no Rio de Janeiro, fundada por calabreses há 60 anos)

realizaremos uma ação formativa para os funcionários do mercado. O
objetivo é transmitir conhecimentos sobre origem e utilização dos produtos
agroalimentares da Itália destacando a reconhecida excelência dos mesmos.

11, 12 e 13 de março de 2020

MASTERCLASS PARA ALUNOS DE
GASTRONOMIA
É inegável o ganho de prestígio
da Gastronomia no Brasil. De
2005 até hoje, o número de
instituições lecionando o curso
passou de 25 a 115, e o de
estudantes, de menos de 3 mil
para quase 10 mil.

A chegada de novos produtos
enogastronômicos importados nos anos
90 representou uma notável mudança
nos hábitos alimentares dos brasileiros,
aumentando a demanda por produtos
mais sofisticados e, com isso, a oferta de
restaurantes de alta gastronomia
internacional. Como era de se esperar, o
mercado de recém-graduados que
buscam seus postos no seleto mundo dos
chefs
se
expandiu
de
forma
exponencial.

MASTERCLASS PARA ALUNOS DE GASTRONOMIA
A
iniciativa
consiste
em
realizar
masterclasses sobre temáticas relacionadas
à enogastronomia italiana, como, por
exemplo, a dieta mediterrânea com
ingredientes autênticos da Itália.
A partir de abril de 2020

MASTERCLASS PARA CLIENTES ZONA SUL
Os clientes do Zona Sul terão a oportunidade
imperdível de aprofundar seus conhecimentos acerca da
autêntica culinária italiana. Para isso, serão
organizadas masterclasses nas quais os clientes serão
estimulados a aprender na prática a preparar receitas
usando ingredientes produzidos na Itália.
11, 12 e 13 de março de 2020

Com o auxílio de docentes italianos, serão
preparados risotos, massas, entradas, entre
outros, usando os temperos, azeites,
laticínios e molhos com certificação de
proveniência italiana, garantindo a
excelência e a autenticidade dos pratos.

