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Nunca os desafios enfrentados pelo nosso planeta foram tão superlativos. 
Como são aqueles relacionados ao mercado de alimentos. Eles se refletem. 
Eles são urgentes. À luz deste tempo de urgência, ELOS foi o tema escolhido 
para a terceira edição do Food Forum. Não só porque o alimento conecta 
todos os seres, mas também pela necessidade imediata de repensarmos os 
modos de produzir e consumir comida. De investigarmos os ELOS entre 
fordismo e behaviorismo, esta imensa cadeia de alimento que transborda da 
indústria para o comportamento predatório do consumidor.

Mais do que nunca, precisamos descobrir outros caminhos, nos desvencilhar 
de velhos paradigmas. O consumo desenfreado de carne, o uso crescente de 
defensivos agrícolas, a industrialização de tudo a qualquer custo, a obesidade 
infantil, as doenças crônicas relacionadas ao estilo de vida, o desperdício 
inconsequente, a escassez de água e comida para vastas populações… 
Os desafios são incontáveis e precisam ser olhados com real atenção. Na 
contemporaneidade, a comida foi submetida a inúmeros papéis. Tornou-se um 
bem de consumo, uma representação de status social e até uma modalidade 
de entretenimento pelos meios de comunicação. A despeito de todos estes 
desvios, a comida é um inegável instrumento para melhorar - ou piorar, eis a 
dicotomia - o planeta em que vivemos. Convenhamos, ela não precisa ser tudo 
isso! A comida precisa nos alimentar bem a todos, com amor, respeito e de uma 
forma simples e genuína. O projeto Feed The Planet, do Georges Steinmetz, 
abre nossos olhos para isso. É chocante ver até que ponto chegamos na era do 
consumismo e da inconsciência. As palavras da Alessandra Luglio apontam que 
o poder de mudança está nas mãos do consumidor. Vamos nos inspirar por 
histórias de transformação como a de Patricia Helu. Como explicam Roberta 
Sudbrack e Ana Luíza Trajano, precisamos entender de verdade a importância 
dos pequenos produtores e valorizar nossas raízes. Ao passo que os desafios 
são enormes, e o mundo parece estar de ponta-cabeça, surgem possibilidades e 
histórias inspiradoras capazes de gerar impactos positivos reais. 

No Food Forum, queremos provocar, instigar, discutir, enxergar, nos 
inspirar e nos reconectar. Esta primeira edição da revista é um convite à 
interlocução por um mundo possível. 

Boa leitura!
charles Piriou

Idealizador Food Forum
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Cápsulas biodegradáveis compatíveis com máquinas Nespresso®*

E X C E L Ê N C I A

É  F A Z E R  O  Q U E

T O D O S  F A Z E M

C O M O  N I N G U É M

M A I S  F A Z .

Para o nosso café chegar mais fresco 

para você, Orfeu faz tudo na fazenda. 

Do plantio à torra, da cápsula 

à embalagem. E o sabor é único,

resultado de um terroir que combina 

solo, clima e altitude ideal para 

o melhor café.
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o  
consumidor

muda
o mundo

o mundo muda, a gente muda. a gente muda e muda o 
mundo. seria um trocadilho poético se não fosse uma 

condição emergencial. o mundo carece de mudança, e não se 
trata apenas de uma opção, uma escolha, é uma necessidade 

essencial. comer muda o mundo, suas escolhas impactam o seu 
redor tanto quanto a sua saúde, o seu corpo e a sua vitalidade.

alessandra luglIo
@aleluglio
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sistemas de saúde atuais. A alimentação plant-based que é muito rica 
em fibras, fitoquímicos, vitaminas e minerais, além de ser pobre em 
gorduras saturadas, comprovadamente promove maior proteção à saúde 
quando comparada à dieta ocidental atual. Grandes estudiosos, como Dr. 
Michael Greger, Dr. Caldwell Esselstyn, Dr. John McDougall, Dr. Neal 
Barnard, Prof. T Colin Campbell e Dr. Dean Ornish, defendem, com base 
em evidências clínicas e científicas, que essa dieta é capaz de prevenir 
e reverter tais doenças crônicas. A Academia Americana de Nutrição 
e Dietética, referência em nutrição no mundo, em sua última diretriz 
(Guideline), classificou esse modelo dietético como seguro e nutritivo para 
todas as fases da vida, da gestação à senilidade. 

Somos o que comemos, disso já sabemos. Em tempos de consumo 
consciente, também comemos o que somos, comemos o que escolhemos 
comer com base nas informações que chegam até nós e que, de alguma 
forma, refletem nossas escolhas. Comemos o que queremos para o 
mundo, ou melhor, ajustamos nosso paladar e nossos hábitos para 
que aquilo que comemos impacte menos o que há ao nosso redor, 
preservando o nosso próprio futuro e a humanidade – que, por sua vez, 
depende da preservação da biodiversidade e do planeta todo, como um 
ser único chamado ecossistema. 

Na atualidade, muito se fala na dieta plant-based que está muito 
longe de ser mais uma daquelas dietas da moda. Para quem ainda não 
está familiarizado com o tema, a dieta Whole Food, plant-based Diet 
(WFPBD), que poderíamos traduzir como “Dieta à base de alimentos 
vegetais íntegros”, é uma proposta alimentar que valoriza o consumo 
de alimentos de origem vegetal íntegros, ou seja, menos refinados ou 
processados, e exclui tanto quanto possível alimentos de origem animal, 
açúcares e aditivos alimentares. 

E o que comer vegetais íntegros tem a ver com as mudanças necessárias 
para o planeta? Em um mundo onde a obesidade cresce anualmente, 
sendo já considerada uma pandemia, as mortes por doenças crônicas 
não transmissíveis (como as doenças cardiovasculares, o diabetes e o 
câncer) também aumentam, tornando-se um grande problema para os 
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Além da saúde humana, o grande motivo de tanto se ouvir falar de dieta 
plant-based é o fato de que ela promove menor impacto ambiental, uma 
vez que o uso de recursos naturais é significativamente muito menor 
para a produção de vegetais do que para a de alimentos de origem animal. 
A pecuária é uma das principais fontes de degradação ambiental, por 
exigir o uso de áreas extensas e um grande volume de recursos naturais 
e energéticos, além de gerar bilhões de toneladas de resíduos sólidos, 
líquidos e gasosos por ano. Um relatório da FAO/ONU (Organização das 
Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura) reconhece o problema 
e adverte que o impacto da pecuária sobre o ambiente é imenso e precisa 
ser tratado com urgência. Nesse documento, fica claro que a criação de 
animais para consumo humano é um dos principais responsáveis por 
quase todas as crises ambientais atuais, como destruição de florestas, 
desertificação, perda de biodiversidade, escassez de água doce, poluição da 
água e erosão do solo.

“ a redução do consumo 
de carnes e alimentos de 
origem animal é uma das 
medidas mais importantes 
para a preservação do 
planeta. outro ponto, 
não menos importante, 
é a questão ética que 
envolve nossas escolhas 
alimentares.” 

A redução do consumo de carnes e alimentos de origem animal é uma das 
medidas mais importantes para a preservação do planeta. Outro ponto, 
não menos importante, é a questão ética que envolve nossas escolhas 
alimentares. Segundo dados da FAO/ONU, são criados e abatidos cerca 
de 70 bilhões de animais terrestres por ano em todo o mundo para a 
produção de carnes, laticínios e ovos. 

Segundo o relatório 10 Tendências Globais de Consumo 2019, da 
Euromonitor, o “consumidor consciente” de hoje é flexível e bem 
informado. Os “consumidores conscientes” são influentes e a tendência se 
espalhará entre outras pessoas. Preocupações sobre o bem-estar animal e 
o meio ambiente evoluirão ainda mais e chegarão a outros setores além de 
alimentação, beleza e moda, como produtos de limpeza, decoração, ração 
animal, entre outros. O significado de o que é um negócio responsável está 
mudando, exigindo que as empresas melhorem os padrões mínimos de 
bem-estar animal e sustentabilidade até para a produção de produtos mais 
comuns. “Comer plantas” passou a ser visto como algo cool, o veganismo 
algo viável e assim entendemos a força do consumidor informado e bem-
-intencionado. 

O consumidor muda o mundo!

alessandra luglio 
é nutricionista especialista em dietas 
vegetarianas, estudiosa em impactos 
ambientais de escolhas alimentares e 
virou ativista do movimento vegan. 
Coordenadora do departamento de saúde 
e nutrição da Sociedade Vegetariana 
Brasileira (SVB) e embaixadora no Brasil 
do Barilla Center for Food & Nutrition, ela 
viaja constantemente em busca de novas 
tendências.



a luta
continua!

o dia em que o artesanato brasileiro, o saber popular, a 
brasilidade e a cultura gastronômica brasileira foram jogados 

no lixo ficará marcado para sempre na história da cultura 
gastronômica brasileira.

roberTa sudbrack 
@robertasudbrack
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A edição do Rock in Rio 2017 não deixou as marcas do rock tatuadas na 
alma. Deixou feridas abertas. Expostas. Latentes. Toda a base do meu 
trabalho, nesses quase trinta anos de cozinha, sempre foi conectada 
ao pequeno produtor, a um modo de fazer muito particular, genuíno e 
artesanal, a um jeito de expressar todo um Brasil e a cultura brasileira. 
Coisas que só essas pessoas que aprenderam seus ofícios desde pequenos, 
no quintal dos seus pais, avós, bisavós, podem nos ensinar. É nosso papel, 
como cozinheiros, disseminar essa cultura através desses produtos, desses 
gestos, desses gostos e saberes que no fundo nos definem, nos expressam 
e nos desenham como brasileiros. 
 
A ação ocorrida no primeiro dia do festival causou perplexidade 
e me jogou em um rodamoinho kafkaniano de absurdos e 
desproporcionalidades. Sem bom senso, sem perícia, sem conversa, 
meu amor imoderado pelo artesanato brasileiro foi apreendido e jogado 
fora em nome de um selo, uma mera exigência administrativa, que 
inúmeros especialistas da área sanitária afirmam não ter nada a ver com 
garantias para a saúde pública. O espanto de todos estava no fato de 
que não se tratavam de produtos vencidos, clandestinos, de procedência 
desconhecida ou sem cuidados sanitários. Eram marcas que preservam 
sua manufatura, privilegiam o artesanato e as formas tradicionais de 
fabrico, mas não eram produtos de fundo de quintal e sem observância 
das boas práticas sanitárias: tinham alto controle, análises laboratoriais 
frequentes e eram aprovados nos órgãos sanitários de origem. 
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A nossa sabedoria popular diz que mesmo dos piores episódios se 
podem tirar coisas boas. Foi o que aconteceu com a aprovação da Lei 
n°13.680/2017, que permite a livre circulação de artesanato brasileiro 
em território nacional e criou o selo Arte. A brutalidade do ato ocorrido 
naquele triste episódio rompeu a inércia, e conseguimos aprovar uma 
lei que fala essencialmente sobre brasilidade. Um momento histórico! 
Uma alegria! Uma conquista que efetivamente trouxe sentido a tudo, até 
ao sofrimento que nunca deixará de latejar na minha alma. Ganhou o 
pequeno produtor, que é estimulado a continuar produzindo e gerando 
riqueza e conhecimento dentro do Brasil. Ganhou a nossa combalida 
economia, pois a produção artesanal gera empregos diretos e indiretos. 
Ganhou a sociedade, porque além de um ambiente econômico de mais 
igualdade entre o pequeno agricultor familiar e a grande indústria, 
permite a melhoria das condições de renda dessas famílias e o seu 
desenvolvimento. Ganham também os órgãos estaduais de controle 
sanitários, já que devido à proximidade do produtor conhecem mais do 
que ninguém suas histórias, dificuldades e possibilidades.
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A lei foi uma conquista maravilhosa, mas ainda há obstáculos que 
precisam ser enfrentados e removidos. Como a regulamentação que pode 
surgir por decreto, portaria ou ato interno do Ministério da Agricultura 
de modo a fazer retroceder os avanços e dificultar a comercialização 
dos produtos em todo o território nacional. Assim como a ausência de 
investimentos nos órgãos sanitários estaduais e municipais para que 
estejam adequadamente aparelhados e possam exercer com eficiência o 
seu trabalho de fiscalização, fazendo com que a eventual precariedade 
de algum órgão regional possa servir de justificativa para exigências 
descabidas que só grandes produtores, os quais contam com facilidades de 
investimento, podem atender. A definição dos critérios para o obtenção 
do selo Arte pós-lei e tantos outros pontos também exigirão cuidados e 
vão requerer continuidade dessas conquistas e a manutenção da luta por 
todos nós. 
 
Em resumo, a luta continua! A receita é simples, mas requer os 
ingredientes certos: não se faz cozinha brasileira sem o DNA do produto 
brasileiro. Sem o artesanato, sem esse modo, esse gesto, esse gosto 
próprio que nos define. Foi e sempre será assim em todas as culturas. A 
manutenção desse modo de fazer, a liberdade para que esse gosto circule 
pelo nosso país, isso definirá no futuro como será contada a história da 
gastronomia brasileira. 

D I G A 
B U O N  A P P E T I T O

Escolher os melhores ingredientes e acrescentar 
a sua dedicação aproxima você da perfeição.

E a massa Barilla, reconhecida pela alta 
qualidade, vai revelar o Master of Pasta 

que existe dentro de você.

8638_Anuncio_Food_Forum_A4.indd   1 14/03/19   16:51

“ a brutalidade do ato 
ocorrido naquele 
triste episódio 
rompeu a inércia, e 
conseguimos aprovar 
uma lei que fala 
essencialmente sobre 
brasilidade.” 
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cacofonia
nutricional

a ciência da nutrição é uma ciência da biologia.
está longe de ser uma ciência exata!

sophIe deram
@sophiederam

Nos últimos 40 anos, vivenciamos muitas mudanças de conceitos de 
nutrição, difíceis de acompanhar, tanto pelo público geral quanto pelos 
profissionais de saúde. Estamos assistindo quase que diariamente a uma 
cacofonia nutricional – citando o sociólogo francês Claude Fischler – com 
a publicação regular de novas descobertas científicas que fazem “verdades 
absolutas” caírem por terra. Assim, conceitos vistos por anos a fio como 
verdades de repente se transformam em mitos.

Tantas notícias confusas acabam deixando a população, em geral, com 
muita ansiedade na hora de comer. “O que posso comer, o que é bom para 
mim, o que devo comer, o que eu quero comer...?” Como em nutrição os 
conceitos vão mudando, você encontrará aqui alguns mitos e verdades 
que variaram nos últimos tempos, confirmando que algumas coisas que 
nossos avós diziam ou faziam antigamente são a mais pura verdade!
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o consumo de alimentos ricos em colesterol pode levar a doenças 
cardiovasculares?
MITO Não faz muito tempo, as pessoas eram condicionadas a comer com 
cautela algo de origem animal por causa do colesterol. Essa informação 
foi disseminada por anos em veículos de comunicação: televisão, revistas, 
jornais. As pessoas também sempre fiscalizavam a própria alimentação e o 
prato alheio por conta desse mito! Gordura era vista como um perigo que 
só servia para entupir as veias do coração. Alimentos como ovo, carnes 
vermelhas, manteiga e leite integral eram vistos como alimentos ruins, 
cheios de colesterol. Hoje já se sabe que, na verdade, em adultos saudáveis, 
o colesterol alimentar não altera os níveis de colesterol no sangue nem 
aumenta os riscos de doenças cardíacas.

gorduras saturadas são prejudiciais para nossa saúde?
MITO Tá, colesterol não faz mal, mas gorduras saturadas aumentam o 
risco de doenças do coração, certo? Não, isso não é exatamente verdade! 
O erro foi colocar todas como vilãs, quando hoje sabemos que algumas 
são menos inflamatórias do que outras e que, como tudo na vida, o 
importante é ter moderação. A gordura saturada é tão importante para o 
bom funcionamento do nosso corpo que ele produz e armazena esse tipo 
de gordura! Todas as células do nosso corpo precisam de gordura saturada 
– afinal, sem esse tipo de gordura não haveria membrana nas células! As 
gorduras saturadas podem ser usadas como fonte de energia para nós e 
até para bebês, já que o leite materno é rico nesse tipo de gordura. E, para 
fechar com chave de ouro, as gorduras saturadas, quando consumidas com 
moderação, não são prejudiciais para o coração: são a sua fonte de energia 
preferida!

Óleo de coco é pior do que banha de porco?
verdade O óleo de coco, que foi vendido como a gordura que ia salvar 
o planeta, é rico justamente nas gorduras saturadas mais inflamatórias! 
Mas vamos com calma e lembrar que seu uso em moderação na cozinha é 
tranquilo. Só não acredite no poder pseudocientífico emagrecedor que leva 
a turma a tomar colheres desse óleo: isso, sim, é prejudicial à saúde.

gorduras aumentam a sensação de saciedade?
VERDADE Alimentos ricos em colesterol não aumentam a chance de 
desenvolvimento de doenças cardíacas e gorduras saturadas podem ser 
mais que amigas! Além disso tudo, as gorduras são importantes por nos 
trazerem sensação de saciedade. Quando fazemos uma refeição rica em 
alimentos que são fonte de carboidratos, eles são rapidamente utilizados e 
logo teremos fome novamente. Quando fontes de gordura são adicionadas 
a uma refeição, o trânsito pelo trato gastrintestinal é mais lento e a 

absorção dos nutrientes também. Isso significa que os nutrientes circulam 
na nossa corrente sanguínea por mais tempo e consequentemente temos 
fome mais tarde.

ervas são naturais e não fazem mal?
MITO Todo mundo tem uma receita com uma erva natural para um 
determinado problema ou outro, não é verdade? Afinal, tudo que é natural 
é bom para a saúde e não faz mal, certo? ERRADO! Algumas ervas podem 
ser tóxicas se consumidas em excesso. E isso depende também da pessoa 
que consome. Afinal, cada um é um. Ervas naturais podem ser usadas, 
mas conhecer bem suas propriedades, sua procedência e, principalmente, 
dosagens recomendadas, é de extrema importância!

tomar chá emagrece?
MITO Pegando um gatilho no mito anterior, será que chás emagrecem? 
Todo dia surge um chá novo que promete acabar com as gorduras. Eram 
de gengibre, canela, depois vieram o chá verde, o chá branco, o matchá, 
o chá de hibisco... As pessoas vendem esses chás dizendo que são 
termogênicos e que ajudam a queimar calorias. Eles podem até aumentar 
a queima de calorias, mas a quantidade é insignificante, e só tomar chá 
não vai ser eficaz. Lamento dizer, mas se você quer emagrecer e confia 
somente no chá, sem mudar seus hábitos alimentares, isso nunca vai 
acontecer e pode até estressar seu fígado!

[ 2 5 ]
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dieta sem glúten pode melhorar a nossa saúde?
MITO A menos que você seja portador de alguma patologia relacionada 
ao glúten, eliminá-lo da sua dieta não garante que sua saúde vá melhorar. 
Os alimentos sem glúten podem ser mais pobres em vários nutrientes, 
como fibras, ferro, vitaminas do complexo B, cálcio, vitamina D, fósforo e 
zinco. Além disso, eles às vezes chegam a custar até 3 vezes mais que os 
produtos convencionais.

alimentos light e 0% gordura são melhores para perder peso?
MITO Por anos as recomendações para perda de peso foram 
acompanhadas por uma lista de alimentos light (a maioria com redução 
de gordura). Isso nada mais era do que um reflexo da culpabilização das 
gorduras por todos os problemas de saúde existentes! Hoje se sabe que 
alimentos que têm seus teores de gordura reduzidos podem ser mais 
ricos em carboidratos, principalmente açúcar, já que adicionam produtos 
para garantir as propriedades de textura e sabor. Eles podem ter menos 
calorias, mas têm muito mais ingredientes adicionados e não garantem a 
saciedade que um alimento integral proporciona.

adoçantes artificiais  
são soluções milagrosas?
MITO Adoçantes artificiais como 
aspartame, acessulfame-k, ciclamato, 
sacarina e sucralose são considerados 
ótimos por muitos porque têm 
pouquíssimas calorias... Mas isso não 
significa que não causem efeito no nosso 
centro do apetite. Acontece que esses 
adoçantes não são tão inofensivos assim. 
Vários estudos mostram que eles podem 
aumentar a fome e a vontade por doce. 
Além disso, alguns estudos recentes têm 
demonstrado que adoçantes artificiais 
são prejudiciais para as bactérias da nossa 
flora bacteriana.

comer vendo tv pode fazer engordar?
VERDADE Comer bem não é só 
consumir bons ingredientes. O nosso 
comportamento também é importante. Faz 
parte do “comer bem” estar “presente no 
momento da refeição, prestar atenção às 
cores, às texturas e aos sabores diferentes. 
Aproveitar esse momento tão importante 
é essencial também para ouvirmos nossos 
sinais de fome e de saciedade. Os sinais 
de saciedade podem ficar mascarados se 
temos nosso foco na TV, ou em qualquer 
tela. Acabamos comendo muito mais 
do que precisamos, justamente por não 
estarmos em conexão com nosso corpo e 
os sinais que ele nos envia.

Hoje temos muita informação por todo 
lado e nem sempre sabemos em quem 
confiar. Mas, na verdade, o que devemos 
fazer é bem simples! A chave é comer de 

“ a chave é 
comer de 
tudo um 
pouco, 
ouvindo 
seus sinais 
de fome e 
saciedade, 
e estar em 
paz com a 
comida.”

tudo um pouco, ouvindo seus sinais de 
fome e saciedade, e estar em paz com a 
comida. O mais importante é procurar 
equilíbrio, dando preferência à comida 
de verdade, comendo mais alimentos 
frescos e caseiros e menos alimentos 
ultraprocessados, mesmo quando o 
rótulo diz que são saudáveis. Como 
disse na minha palestra no Food Forum 
2018: “Comer bem é comer de tudo, 
sem restrição, sem culpa, com prazer e 
respeitando sua fome e suas emoções.” 
Bon appétit!
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um  
novo 
luxo

como se manter relevante e assumir um papel contemporâneo 
nestes novos tempos, em que a dinâmica do mercado  

foi totalmente alterada?

carlos FerreIrInha  
@carlosferreirinha

Já não é mais apenas um novo ciclo. Estamos definitivamente no início de 
uma nova era. Uma era em que se perdem referências e se criam novas.

E nesse ritmo de rupturas e movimentos, o mercado de luxo não poderia 
ser diferente. As marcas têm feito esforços consideráveis para seguir 
desejadas, atualizadas e principalmente relevantes para a atual geração 
de consumidores. E aqui não quero dizer apenas os jovens. São novos 
perfis de consumo. Novos influenciadores. Expectativas diferenciadas e 
muito elevadas. Influenciadores digitais, youtubers, bloggers assumem 
relevante papel como as “novas celebridades” mundiais, só que, agora, 
digitais. Cristiano Ronaldo é um dos mais importantes colecionadores 
de carros de luxo. 

A quase bicentenária marca francesa Hermès tem apresentado conceitos 
inovadores de pop-up stores e coleção co-branding com a Apple, que é 
ícone dos tempos modernos. A italiana Fendi surpreendeu com a sua 
motorbike, vendendo o conceito de mobilidade em alguns destinos de 
praias. Bentley, Lamborghini e Jaguar são algumas das montadoras 
tradicionais de luxo que não resistiram ao apelo e à pressão de terem uma 
SUV – ainda, SUV que traz as mulheres e as crianças como protagonistas, 
o que era quase impensável há alguns anos. A prestigiosa e aclamada 
Chanel nomeou Willow Smith como embaixadora da marca. Nada de novo 
se ela não fosse uma jovem de 18 anos (que geralmente não é o target 
tradicional da marca) e negra. Jaden Smith, 20 anos, irmão de Willow 
(e ambos filhos dos atores Will e Jada Smith), figurou recentemente na 
campanha feminina da Louis Vuitton, usando a coleção feminina e, assim, 
cristalizando o movimento no gender. 
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Um dos novos aclamados hotéis de luxo em Nova York, o 1 Hotel 
Brooklyn Bridge, é totalmente sustentável, verde e com conceitos 
recicláveis. O Hotel Public também nasce com a proposta de “luxo 
para todos”, exercitando o conceito de área pública no espaço do hotel. 
Influências que veremos cada vez mais nos conceitos imobiliários, que 
demandam mais espaços “para todos”, menos espaço nos quartos e, 
possivelmente, menos vagas de garagem.

Esses são apenas alguns exemplos do que chamo de adequação 
contemporânea, que tem levado as marcas de luxo a exercitar ainda mais 
o novo, a quebrar paradigmas, a tentar formatos diferentes. Mais do que 
nunca surpreender! No produto, no serviço ou na marca.

As marcas de forma geral e as de luxo precisam mais do que nunca ter 
claramente voz, causa e propósito nos tempos atuais. Necessitam incrementar 
e potencializar sua presença no mundo digital, até então um contraponto na 
cultura tradicional do consumo de luxo. As marcas precisam exercitar com mais 
abrangência ações de co-branding e parcerias. Educar e capacitar suas equipes 
para se tornarem exímias contadoras de histórias e estórias. 

O momento atual pede um luxo, preservando e respeitando códigos 
e essência, mas que seja mais democrático, humanizado e menos 
pretensioso. 

São tempos em que a personalização e o profundo conhecimento do 
cliente (profundo, e não ficha cadastral apenas) se tornam protagonistas 
da relação. A atividade do luxo está sob consideração. Arrisco afirmar 
que algumas novas vertentes ganharão força a partir deste ano: 
Conscientização, Universalidade, Extensão de marca e Imersão. O 
conceito tradicional de status será alterado. Estarão em destaque as 
marcas e até mesmo os indivíduos que possuírem habilidades digitais, que 
demonstrarem compromisso com a sustentabilidade, que derem espaço ao 
wellness e ao wellbeing (bem-estar), que forem generosas e tiverem ótima 
história a contar (verdadeiras e genuínas).

E o crescimento dos conceitos de wellness e wellbeing, chega também à 
alimentação. Até então éramos vistos pelo que vestíamos. Acredito que 
seremos cada vez mais percebidos pela forma como nos alimentamos. 
A moda foi o cartão de visitas do século XX. Entretanto, no século XXI, 
mais do que nunca, estamos nos preocupando com a alimentação. O 
crescimento exponencial dos conceitos relacionados a glúten, lactose, 
cadeia produtiva orgânica, rede sustentável, farm to table etc. deixam claro 
que será irreversível esse movimento. 

Estamos mais atentos, mais responsáveis e mais cautelosos com o que 
ingerimos. A aclamada rede de supermercados Whole Foods foi comprada 
pela poderosa Amazon, deixando clara a importância dessa visão 
nova de mercado, em que o Whole Foods é reconhecida por respeitar 
a cadeia produtiva próxima e pelos fornecedores sóciorresponsáveis e 
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O Carrefour acredita que a boa alimentação é um direito de todos. Por isso criou o Act For Food, 

um movimento com iniciativas concretas para que todos possam, cada vez mais, se alimentar 

melhor, com alimentos naturais, frescos e orgânicos. Agora, convidamos você a plantar com

a gente essa semente, com a certeza de que juntos podemos colher um mundo mais saudável

e justo. Acesse nosso site e descubra todas as nossas iniciativas.

Mais de 1.500 produtos 
 saudáveis pelo melhor preço*.
(*Sem glúten, sem lactose, sem açúcar.)

INICIATIVA 5
Frutas, verduras e legumes 

fornecidos direto
de produtores locais.

INICIATIVA 1
Peixe fresco,

direto do barco
 para nossas lojas.

INICIATIVA 2
Marca Própria. Qualidade

com melhor preço em
mais de 2.000 produtos.

INICIATIVA 3
Sabor & Qualidade, 

uma marca exclusiva com 
garantia desde a origem.

INICIATIVA 4

Saiba mais em carrefour.com.br

Você pode mudar o mundo
com o seu garfo e a sua faca.
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orgânicos. Gigantes grupos de consumo, como Coca-Cola, já possuem 
investimentos expressivos em sucos e água mineral, e até a Ambev, 
reconhecida pela cerveja, já fez seu movimento em sucos. A PepsiCo 
tenta emplacar o movimento assado e não frito. As barras de cereais 
crescem em ritmo significativo e as marmitas da Bento Store trouxeram 
lifestyle e contemporaneidade para um hábito que sempre existiu. Onde 
antes se usava canudo há hoje um forte movimento para redução do uso 
de plástico, a geração de menos lixo, a redução do desperdício. Nesse 
contexto, surgem ações tão especiais como a Gastromotiva.

A longevidade já é um fato. Viveremos mais e temos todas as chances 
de vivermos mais, melhor, com mais qualidade de vida. E, para isso, 
alimentar-se bem e saudável será essencial. Enfim, “não sobrevivem 
aqueles que se acham os mais fortes e os mais inteligentes. Sobrevivem 
aqueles que se adaptam”, já dizia Charles Darwin.

“ as marcas de forma 
geral e as de luxo 
precisam mais do que 
nunca ter claramente 
voz, causa e propósito 
nos tempos atuais.”



qual 
é o sabor  
da sobra?

problema do mundo inteiro,
problema de todo mundo.

danIela alvares leITe  
@comidainvisivel 

“Na produção, frutas que caem no chão.
No transporte, grãos são soprados ao vento.
No mercado, legumes que apodrecem.
Na geladeira, estragou, vai para o lixo.
E assim, o que era belo, real, vai dando espaço ao invisível.”

Você já ouviu falar sobre produção em excesso? E, por outro lado, você já 
sentiu fome? Claro que sim! Conhecemos a fome, sentimos duas, três vezes 
por dia e muitos de nós ficamos mal-humorados nessa situação. Não há 
nada mais presente em nossa vida do que sentir fome, mas, para a maioria 
de nós, privilegiados que somos, não há nada mais distante do que a fome 
verdadeira. Há muita fome real no mundo: nenhuma doença ou guerra já 
matou tanta gente quanto a fome. Esse é um dos principais problemas do 
mundo, e ao mesmo tempo é um problema que pode ser evitado. 
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Soa um contrassenso ver tantos países e estruturas sociais com falta 
de acesso a alimentos e elevados índices de denutrição e, ao mesmo 
tempo, perceber que o mundo, especialmente no Brasil, tem uma enorme 
capacidade de produção a ponto de jogar pilhas e pilhas de comida fora, 
que vão parar em aterros sanitários e lixões, e incinerar parte de suas 
safras e outros produtos. Se tem abundância, não existe a falta. Porém, 
é essa incongruente relação entre práticas e técnicas equivocadas no 
campo, no sistema de padronização de alimentos, produção, distribuição 
e comércio com políticas agressivas e concentradas no descarte de 
alimentos fora de padrão, o uso exagerado e inadequado de agrotóxicos, 
uma concentração enorme de produtos ultraprocessados que fortalece 
a fome, a desnutrição, a obesidade, e doenças vasculares, e cardíacas, 
o câncer e o Alzheimer, além de uma competitividade exacerbada e 
sem necessidade. Pior, promove a escassez e reduz o alimento a mera 
mercadoria, tornando-o um produto social.

O desperdício de alimentos é um dos principais problemas do mundo. 
Segundo pesquisa realizada em 2013 pela FAO/ONU, desperdiça-se 
anualmente 1,3 bilhão de tonelas de alimentos bons e próprios para 
consumo.

Hoje, estima-se que o desperdício de alimentos já corresponde a 1,6 
bilhão de toneladas anuais, montante avaliado em US$1,2 trilhão (Boston 
Consulting Group/BCG, 2018). Como a gente não tinha ideia do que era 
1,6 bilhão de toneladas, resolvemos encher aeronaves, Boeing 747-8F para 

entender o volume desse desperdício. 
Daria para encher 11.428.571 aviões que, 
se colocados um ao lado do outro, dariam 
20,9 voltas na Terra. Absurdo, não? O pior 
é saber que metade disso mataria a fome 
real do mundo. 

Jogamos fora, por ano, o equivalente ao 
PIB de países como Austrália e Tailândia 
– que estão dentre um dos 20 países mais 
ricos do mundo – no lixo. E esse alimento, 
quando incorretamente descartado, vai 
para os lixões ou aterros e se decompõe, 
gerando gás metano na atmosfera, que 
é vinte vezes mais poluente que o CO2. 
Acredita? Pois é, desperdício de alimentos 
polui mais que carro. Se o desperdício 
de alimentos fosse um país, ele seria o 
terceiro mais poluente no mundo.

E como é a situação do Brasil? Nosso 
país figura entre os países que mais 
desperdiça alimentos no mundo. Cada 
brasileiro desperdiça em média 41,6kg de 
alimentos por ano.

O que é mais estranho e uma grande 
contradição é pensar nos altos índices 
de desperdício de alimentos e na grande 
quantidade de pessoas que não têm o que 
comer. Você está satisfeito? No Brasil, 15,3 
milhões de pessoas não estão, pois vivem 
em situação de pobreza extrema – miséria 
e fome –, segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE - 2018). 

Qual é a parte que me cabe nesse 
latifúndio? Escassez na abundância.

E onde está esse desperdício? Na hora 
da colheita, quando a uva é arremessada 
lá do alto da parreira para o chão, sem 
amortecedor. No transporte, em que os 
tomates vêm amassados pelas caixas 
de madeira empilhadas, uns sobre os 
outros. Nos centros atacadistas, quando 
os abacaxis que vieram amontoados nos 
caminhões continuam amassados no 
balcões de venda. Nos mercados, sempre 
que os consumidores apertam a cebolas, 
enfiam a unha no chuchu e quebram a 
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ponta da vagem para checar se o produto tem qualidade. Se o alimento não 
agradar o exigente comprador, seu destino é o lixo. Afinal, ninguém vai 
querer uma comida amassada ou quebrada. Ou vai? E aí, o que era bom, 
próprio, vai dando espaço ao invisível.

Do total de desperdício no país, 10% ocorre durante a colheita; 50% no 
manuseio e transporte dos alimentos; 30% nas centrais de abastecimento; 
e os últimos 10% ficam diluídos entre supermercados e consumidores. 

Esse é um problema do mundo todo. O mundo inteiro desperdiça. Mas 
também é um problema de todo mundo. É um problema meu, seu, do 
seu melhor amigo, da sua vizinha. Todo mundo desperdiça, uns mais, 
outros menos. Há sempre uma fruta que ficou madura demais, um pacote 
de biscoito que venceu, um alimento “feio” que não foi escolhido no 
mercado. E assim, de um em um, de grão em grão, o problema se alastra. 
Quem paga a conta desse desperdício somos nós. O valor do desperdício é 
repassado do vendedor ao comprador final. O que você está fazendo para 
evitar o desperdício?

Consumimos e descartamos o que não nos serve, algumas vezes 
sem nos preocuparmos com o destino disso, afinal, alguém limpará, 
encontrará um destino. Quando isso não acontece e a limpeza demora 

“ e como é a situação  
do brasil? nosso país 
figura entre os países que 
mais desperdiça alimentos 
no mundo. cada brasileiro 
desperdiça em média 
41,6kg de alimentos  
por ano.”

a chegar, reclamamos, nos revoltamos, 
jogamos nos outros nossa frustração. É 
difícil e dolorido assumir nosso papel e 
o quanto nossas atitudes influenciam o 
nosso entorno e nos responsabilizarmos 
por elas. Normalmente repetimos que 
vamos jogar fora, mas, se habitamos 
um planeta que tem seus contornos 
bem definidos, onde seria esse fora? Ele 
existe mesmo?

Na contramão da história, anestesiados 
que estamos por termos nos afastado da 
natureza, desperdiçamos e jogamos no 
lixo 30% do alimento que produzimos no 
mundo. O maior problema da sociedade 
contemporânea é esse afastamento 
da natureza, não a vemos mais como 
parte integrante do nosso ser, nos 
percebemos distantes dela. Somos os 
controladores dos rios, dos mares, dos 
campos, das sementes, dos animais, das 
florestas... Paulatinamente deixamos 
de nos sensibilizar pelos problemas 
que causamos no planeta, pelas árvores 

que cortamos, pelos rios que poluímos, 
pelas culturas dos povos ancestrais que 
destruímos e pelos alimentos que jogamos 
no lixo.
Quando comemos, sequer pensamos de 
onde veio o alimento que está no nosso 
prato e jamais agradecemos e honramos 
aquele lavrador que plantou, semeou 
e colheu, aquele que transportou, que 
armazenou, que cozinhou. E, se sobra, 
descartamos: vai para o lixo o trabalho de 
toda essa gente. 

Mas, afinal, o que podemos fazer para 
combater o desperdício?

Há muitas maneiras de combatermos 
o desperdício de alimentos apenas 
observando as nossas atitudes e 
mudando alguns hábitos. O Brasil é 
um país de muita abundância, desde 
os tempos em que os portugueses aqui 
chegaram. Na carta de Pero Vaz de 
Caminha, ao se referir sobre a nossa 
terra para o rei de Portugal, menciona 
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“a abundância das águas que tem, em 
se plantando tudo dá”. E assim, por 
jamais termos sido expostos a guerras, 
terremotos ou qualquer desastre natural 
que nos fizesse olhar para os nossos 
desperdícios, acabamos convivendo com 
a abundância e com o descarte. Não 
aprendemos desde cedo a honrar o ciclo 
da natureza, a entender o alimento a 
partir do plantio, e assim, a cada dia, 
seguimos reforçando o desperdício. 

O Comida Invisível (@comidainvisivel) 
surge para tornar real um direito 
humano que é essencial à vida: o 
alimento na boca de todos. E isso só 
é possível através de um conjunto de 
ações para mudanças de hábitos: foco 
em educação e conscientização e o 
uso da tecnologia para a expansão de 
soluções que combatam o desperdício, 
contribuindo para a erradicação da 
fome e a redução do gás metano – 
responsável pelo efeito estufa – no 
planeta. Levamos para empresas 
(não apenas no setor alimentício), 
hotéis, bares, padarias e restaurantes 
soluções de monitoramento de perdas 
através de tecnologia para a redução de 
desperdício e seus impactos ambientais, 
certificamos empresas com os selos 
“Comida Invisível Zero Gás Metano” e 
“Comida Invisível Zero Desperdício”, 
garantindo práticas e ações que reduzem 
o desperdício e geram resultado para o 
homem, o negócio e o planeta. 

Desenvolvemos produtos que informam 
e com os quais geramos recursos e renda 
para produtores artesanais periféricos. 
E ficamos conhecidos pelo aplicativo 
Comida Invisível, que aproxima quem 
tem alimentos bons e próprios, mas que 

*A aveia é um cereal com perfil nutricional 
superior a outros cereais consumidos no Brasil 
(comparada a milho, trigo e arroz).

®

Experimente incluir no seu  
dia a dia e deixe suas receitas  
ainda mais nutritivas com  
o Super Grão* Quaker®.
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perderam o valor comercial, de quem 
precisa deles, o “tinder” do combate ao 
desperdício. Assim, entregamos soluções 
para reduzir perdas, nos conectarmos 
com a natureza, com o ciclo do alimento 
e garantir menos desperdício para todo 
mundo e para o mundo todo.

Nas nossas redes, apresentamos fatos, 
números, dicas, atitudes, receitas e 
muitos saberes que podem nos ajudar a 
tornar o mundo ainda mais abundante. 
Nosso objetivo é gerar excesso de amor, 
diálogo e oportunidades positivas, para 
que possamos viver em harmonia com 
a natureza e assim contar e viver nossas 
próprias histórias e escolhas de maneira 
saudável. 



ela inspira  
a mudança
patricia helu trocou a vida urbana no piloto automático por 
momentos de paz e uma multidão de sabores. entre bahia  

e são paulo, ela vive compartilhando receitas,  
conhecimentos e novas experiências.

enTrevIsTa com paTrIcIa helu 
@patriciahelu

como foi seu caminho para olhar o alimento de uma  
forma diferente?
Eu tinha 24 anos, era dona de uma loja de roupas, com um estilo de vida 
completamente diferente. Não me preocupava com a minha alimentação, 
que basicamente era à base de industrializados e Coca zero. Naquela 
época, tive uma fissura na cabeça do fêmur e descobri que estava com 
osteopenia. Com a operação marcada, resolvi ouvir minha intuição e 
buscar a cura de outra forma. Foi então que comecei a me questionar 
– meu humor andava ruim, o corpo já não funcionava tão bem, minha 
alimentação era toda desequilibrada por levar um ritmo de vida frenético. 

Foi o Ayurveda que abriu meus olhos e meu coração para um universo 
totalmente novo e encantador. 

Descobri então a alimentação ayurvédica. Fiz vários cursos, estudei, 
e as coisas começaram a mudar. Seis meses depois, decidi passar a 
administração da loja para novos donos.
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Quando sua mudança de vida começou 
a influenciar os outros?
Essa fase foi tão transformadora, que até 
quem não me conhecia direito sentia que 
muita coisa estava diferente, para melhor. 
Sem dúvida esse foi o start para despertar 
o interesse das pessoas ao meu redor. 

As amigas começaram passaram a querer 
saber mais e as mães de amigas a querer 
levar para dentro de casa esse novo estilo 
de vida e alimentação.

Minhas primeiras alunas foram as 
cozinheiras de longa data, que sorte a 
minha! Essas incríveis mulheres foram e 
sempre serão minhas grandes professoras. 
Eu levava alternativas e bases saudáveis 
para elas introduzirem no que elas já sabiam 
fazer de melhor: em troca, eu aprendia o que 
escola nenhuma poderia me ensinar.

Em paralelo, eu postava meu dia a dia e 
as minhas criações no Instagram, e como 
qualquer boa virginiana com ascendente 

em Touro só podia sair coisa bonita dali, 
o que acabou encantando e trazendo a 
curiosidade e o interesse de pessoas que 
buscavam um estilo de vida saudável.

como foi o início dessa aventura?
Assim que fechei a loja tive que me 
reinventar e sair em busca de um novo 
trabalho. 

Sempre fui “cara de pau” e nunca tive 
medo de novos desafios, então, na 
primeira oportunidade que tive, lá estava 
eu dando minha primeira aula. 

Me lembro como se fosse ontem: eu 
saindo de casa com uma pastinha em 
baixo do braço para dar minha primeira 
aula (naquela época, não tinha muita 
habilidade com a faca nem com as 
técnicas da cozinha). Meu marido, Jota, 
não acreditava no que estava vendo. Eu 
me recordo de voltar 4h depois e ele já 
havia me inscrito em uma formação de 
gastronomia tradicional, para que eu 
aprendesse essa parte técnica.

Tudo foi acontecendo muito 
naturalmente, e quando me vi estava 
totalmente fisgada e envolvida. Quanto 
mais aprendia, mais queria passar adiante 
essa paixão.

de onde veio seu dom de criar  
e cozinhar?
Desde bem pequena eu já tinha uma 
conexão forte com os alimentos. A 
cozinha sempre era um dos lugares que 
mais gostava de conhecer quando chegava 
em algum local novo. Quando tinha 
uns 10 anos, enquanto todos os primos 
pediam brinquedos no Natal, eu pedi a 
minha avó um presunto pata negra. 

Sempre fui daquelas que ia ao restaurante 
e gostava de mudar todos os pratos, 
minha criatividade era sem-fim. 
Em casa eu ficava observando a cozinheira 
e adorava cozinhar aos finais de semana. 
Mas assim que entrei na faculdade 
comecei a trabalhar no mercado financeiro 
e já não tinha tempo para mais nada.

No início do casamento, com a correria do 
mercado financeiro e na sequência com a 
loja de roupas, quem era cozinheiro oficial 
em casa era o Jotinha, que hoje se tornou 
o melhor crítico na hora das minhas 
criações, degustador e lavador de louças.

como você enxerga a importância da 
alimentação no estilo de vida atual?
É através da alimentação que eu me nutro, 
trago disposição e cuido da minha saúde.

“ para mim, a alimentação 
vai muito além dos 
alimentos que consumo, 
envolve o ambiente que 
habito, as pessoas com 
quem convivo, o que eu 
escolho para ver, ouvir  
e falar.”

Adoro e me inspiro demais no Ayurveda, 
pois ele nos faz entender o que cada 
alimento nos proporciona e como, quando 
e o que devemos comer.

Para mim, a alimentação vai muito além 
dos alimentos que consumo, envolve o 
ambiente que habito, as pessoas com 
quem convivo, o que eu escolho para ver, 
ouvir e falar. 

você promove o veganismo por quê?
Principalmente por questões sustentáveis, 
ambientais e por amor aos animais. Temos 
o dever de tentar reverter um pouco 
do mal que fizemos ao nosso planeta. 
Cada um de nós, de alguma forma, pode 
ajudar. Eu tento fazer a minha parte de 
um modo muito light. Não quero afastar 
ninguém, pelo contrário: tento mostrar 
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Ingredientes
• 1 fatia de pão de fermentação natural
• 2 flores de avocado em crosta  

de dukkah
• ⅓ de xícara de homus pink
• 2 colheres de sopa de molho de tahine
• Brotos e flores comestíveis
• Pimenta do reino moída na hora

modo de preparo
Corte o pão em fatias de 1 dedo de grossura.

Coloque um fio de azeite e sal e leve para 
assar até dourar. 

Arrume os demais ingredientes sobre a 
torrada, nesta sequência: homus pink, flor 
de avocado, molho de tahine. Finalize com 
pimenta do reino moída na hora, brotos e 
flores comestíveis.
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avocado Toast

R e c e i tA Sàs pessoas o quão simples é introduzir 
hábitos menos agressivos ao planeta e 
mais saudáveis para nosso corpo com 
pequenas mudanças. Não temos que ver 
o veganismo como uma regra, mas sim 
um modo de vida e entender que, sim, é 
possível fazer incríveis preparações sem 
sofrimento.

como você se inspira para criar  
suas receitas?
Quando você está entregue a alguma 
coisa, tudo acaba inspirando. Desde a 
natureza, viagens, experiência e, claro, 
muito estudo. 

Desde que que construí minha casa na 
Bahia, tenho me inspirado muito por lá, 
estar em contato direto com a natureza 
é muito inspirador. Estar centrada e 
conectada depois de uma bela prática 
de ioga também já me trouxe boas 
inspirações. Cores, cheiros, texturas, 
especiarias e temperos, isso tudo me nutre 
e me inspira também.

Quais são seus ingredientes prediletos?
Abóbora, gengibre, missô, páprica 
defumada e sal de especiarias estão entre 
meus queridinhos. 

As ervas e especiarias sem dúvida são 
essenciais nas minhas preparações também.
Por isso criei o sal de especiarias, que 
é coringa em todas as minhas receitas 
e sempre a primeira receita que ensino 
quando dou aula.

É uma forma de reduzir o sal e agregar 
sabor e nutrientes às preparações, 
misturando um sal de boa qualidade, 
gergelim torrado, ervas e especiarias.

o que mais te marcou no mundo  
da alimentação neste ano?
O interesse das pessoas em resgatar essa 
conexão com o alimento, com o ato de 
colocar a mão na comida e prepará-la para 
se nutrir. Além do crescimento do número 
de restaurantes que estão introduzindo 
aos poucos mais opções orgânicas, 
vegetarianas ou veganas no cardápio.

na sua visão, quais são as tendências 
de mercado?
Para iniciar, sem dúvida acho que tudo que 
oferece uma experiência e que é verdadeiro. 
Ver a alimentação como um pilar para 
introduzir hábitos mais sustentáveis, não 
só na comida. Na forma de pensamento 
que te faz bem, os ambientes que 
envolvem alimentação com natureza, 
colocar bastante planta na decoração, 
uma seleção de música boa, trabalhar os 
sentidos. Aposto muito em lugares que 
proporcionem esse estilo de vida.

Ingredientes
• ¼ de xícara de tahine libanês 

(sugestão: Zeenny)
• 2 pedras de gelo
• 1 colher de sopa de shoyu sem 

glutamato
• 1 colher de sopa de melado
• 1 colher de sopa de vinagre de maçã 

orgânico
• 1 colher de sopa de limão-siciliano
• 8 gotas de tabasco
• ¼ de colher de chá de alho em pó
• ½ colher de chá de garam massala

modo de preparo

Coloque todos os ingredientes em um pote 
com tampa e mexa até que estejam bem 
incorporados.
[rende 4 porções]

molho de Tahine
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Ingredientes
• ⅓ de xícara de beterraba cortada em 

cubos de 2cm
• ⅓ de xícara de beterraba ralada
• ¼ de xícara de grão-de-bico de molho 

por 12h-24h (ou ¾ de xícara dele já 
hidratado)

• 3 folhas de louro
• ¼ de xícara de água
• 3 colheres de sopa de tahine libanês 

(sugestão: Zeenny)
• ½ dente de alho médio ralado bem fino
• 2-3 colheres de sopa de limão (30-45 ml)
• 1 colher de sopa de melado de cana
• 1 colher de chá de sal rosa
• 1 colher de chá de sal de especiarias

[continua na página ao lado]

homus pink

• 4 colheres de sopa de azeite
• Cebolete para enfeitar
• Pimenta do reino moída na hora

modo de preparo

Preaqueça o forno a 180 graus.

Descarte a água do grão-de-bico, coloque-o em uma panela de pressão, cubra 
com água e adicione as folhas de louro e 1 colher de chá de sal. Assim que a 
pressão começar a sair, cozinhe por 30 minutos. Em seguida, descarte a água 
do cozimento.

Reserve a beterraba ralada e tempere a beterraba em cubos com azeite e sal de 
especiarias e leve para assar por 20 minutos, mexendo na metade do tempo.

Bata o grão-de-bico e a beterraba assada (ainda quentes) com os demais 
ingredientes em um processador de alimentos, colocando a água aos poucos – 
lembre que a textura ficará mais firme depois de frio.

Acerte os temperos e finalize com cebolete picadinha, um fio de azeite e 
pimenta-do-reino moída na hora.

Sirva com crackers ou toasts.
[rende 4 porções]

Ingredientes
• 1 avocado maduro
• 1 limão-siciliano
• 1 colher de sopa de azeite
• 1 colher de chá de sal rosa
• 2 colheres de sopa de dukkah massala

modo de preparo
Corte o avocado ao meio na horizontal, 
descasque e tire o caroço.

Coloque-o com a parte do meio virada para 
baixo e corte em fatias bem finas. Então, 
com delicadeza, forme uma fileira com as 
tiras, sem deixar que uma solte da outra. 
Pegue uma das pontas, enrole para dentro 
e continue enrolando com cuidado até que 
forme uma flor. Esprema o limão-siciliano, 
para evitar que o avocado oxide, e tempere 
com o sal e o azeite. Coloque a crosta de 
avocado sobre a flor e reserve.
[rende 1 porção]

Flor de avocado em crosta de dukkah
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a salada  
do futuro

Já imaginou ter em casa uma horta compacta que  
supra o seu consumo diário ? uma história de inovação  

e empreendedorismo está mudando o mundo.

marcela senIse 
@marcelasenise
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Sabemos que o nosso cotidiano está 
comprometido por várias razões quando 
o assunto é comida. As grandes indústrias 
alimentícias, o desperdício, a falta de 
produtos saudáveis baratos, o largo 
uso de agrotóxicos, a lista é longa. Por 
outro lado, a tecnologia está mais do que 
nunca presente em nossas vidas e pode 
ser usada para bater de frente com esses 
mesmos problemas. É o caso de um jovem 
empreendedor americano que usou a 
técnica da hidroponia para levar hortas 
móveis e autônomas a qualquer lugar do 
mundo. O desafio é gigante, mas é possível.
 
Na garagem de sua casa em São Francisco, 
Andrew Shearer começou – de forma 
experimental – a cultivar plantas e 
verduras em água, obtendo resultados 
muito encorajadores. A ideia de produzir 
parte de sua comida fresca de uma forma 
saudável e mais rápida do que nos campos 
fez com que ele decidisse investir todas as 
suas economias nesse projeto. Atravessou 
o país com sua startup rumo à cidade de 
Nova York para a meca dos inovadores 
tecnológicos no bairro do Brooklyn. Em 
2015, iniciou uma parceria com a New 
Lab, uma plataforma especializada em 
desenvolver novas formas de tecnologias. 

Assim nasce o Farmshelf, uma horta 
tecnológica e sustentável. Ambicioso, o 
projeto começou instalando suas hortas 
em restaurantes e hotéis. Uma urban 
farm to table moderna, com qualidade, 
poucos recursos de manutenção e 
bastante acessível. Uma equipe de 
engenheiros estuda diariamente em 
seu laboratório o desenvolvimento 
dos alimentos: análise de luz LED, 
temperatura ideal e equipamentos 
que favorecem o crescimento. Tudo é 

monitorado por um aplicativo conectado 
a uma estrutura de vidro criada com um 
design impecável. 
 
A primeira germinação é calculada para 
produzir a colheita entre duas e quatro 
semanas, dependendo do produto 
plantado. A maioria continua a crescer 
semanalmente. Por exemplo, a produção 
média de alface chega a quarenta pés 
por semana. Nada se joga fora. Tudo se 
recicla. Hoje a Farmshelf já se encontra 
em diversos restaurantes, lojas e hotéis de 
Nova York e Washington DC. O interesse 
se propaga também nas escolas, que 
utilizam as colheitas em seus refeitórios e 
aulas de educação alimentar. 
É no mercado Great Northern Hall, dentro 
da Grand Central Station, que podemos 
encontrar o maior display da Farmshelf, 
onde todas as saladas vendidas são 
colhidas na hora, na frente dos clientes. 
Atualmente passando por uma reforma, 
o mercado tem previsão de reabertura no 
segundo semestre de 2019
 

Em matéria recente da Vanity Fair USA, o chef espanhol José Andrés, 
conhecido pelos seus restaurantes e trabalho humanitário nos Estados 
Unidos, abriu as portas de sua casa, mostrando uma das suas hortas 
Farmshelf. Tanto acredita no projeto que já instalou a tecnologia em 
seus restaurantes e fundações. “É de alta tecnologia. É o nosso futuro.” 
afirma Andrés. Um futuro possível, higiênico, sem agrotóxicos, nem a 
necessidade de grandes espaços para ter sua salada fresca e saborosa.  
Esse também é o desejo de Andrew, que gostaria de levar o sistema a 
partes do mundo onde questões climáticas e sociais afetam a população. 
Combater a fome é a sua meta. A previsão é que a Farmshelf já esteja à 
venda para residências no final de 2019. No site farmshelf.com, há mais 
detalhes sobre essa inovadora forma de cultivo.
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escolhas 
para o

 planeta
com mais de 25 anos de carreira, george steinmetz viaja o 

mundo fotografando a realidade do nosso planeta. colaborador 
das revistas national geographic e ge o, tem um portfólio de 

matérias sobre o deserto, culturas desconhecidas e os mistérios 
da ciência e tecnologia. Fundador do projeto Feed The planet, 

ele segue sua carreira jornalística mostrando ao público  
o nosso planeta por terra e ar.

enTrevIsTa com george sTeInmeTz  
@feedtheplanet

por marcela senise 
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mercado

o americano georges steinmetz 
começou sua carreira viajando 
e fotografando o continente 
africano por 28 meses. Foi 
naquela época que nasceu uma 
de suas paixões, a de fotografar 
os desertos pilotando um 
paraquedas elétrico, mostrando 
áreas inexploradas e inacessíveis 
pelos meios tradicionais de 
transporte. conhecido pelas 
magníficas fotos aéreas, 
um globetrotter, curioso, 
aventureiro. mas ele é sobretudo 
uma fonte de informação 
e comunicação visual, 
aproximando, através de seu 
trabalho, o mundo às pessoas. 
Fundador do projeto Feed 
The planet, é uma referência 
mundial quando se fala em 
produção de alimentos. colabora 
com as revistas national 
geographic e geo.

[na página anterior]
Santos, Brasil. 

Instalações de carregamento no maior porto do 
Brasil não estão conseguindo manter o serviço por 

causa da grande expansão de produção vinda da 
Amazônia. Na foto, um escavador tenta escavar 
através da montanha de soja para abrir espaço 

a uma transportadora que ficou bloqueada no 
depósito. Uma vez que a carga estiver pronta, 

embarca para a China.

[nesta página]
Kansas, estados Unidos. 

A familia Vulgamores cultiva sua plantação de trigo 
há cinco gerações na maior fazenda dos Estados 

Unido, no sul de Scott City. Usando como tecnologia 
os sinais de GPS, eles enviam a quantidade 

de cada colheita diretamente para o sistema 
computadorizado instalado nos escritórios, onde 

podem analisar a produção de cada tipo de grão, o 
tempo de plantação e os fertilizantes usados.
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Qual é seu papel na mudança que 
estamos vivendo?
Por meio da fotografia, meu o papel é 
contar para as pessoas o que vejo pelo 
mundo. Como jornalista, é meu dever 
trazer para o público as informações 
corretas para que cada indivíduo possa 
escolher o que fazer,  
ou interpretar os meus conteúdos. 
Eu não sou um pregador. Isso para mim  
é fundamental. 

Mato Grosso, Brasil.
Dutante o periodo de seca, é muito comum a 

prática de causar pequenos incêdios nas áreas 
de árvores para abrir novos terrenos. As árvores, 

depois de cortadas, são enfileiradas na terra, para 
total decomposição, fazendo de suas cinzas uso 
para trabalhar o solo. Essa área virou mais uma 

plantação de soja e milho.
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Pará, Brasil.  
Uma escassa e esparsa quantidade de árvores de nozes brasileiras, protegidas por uma lei nacional, foi o 
que restou depois que produtores limparam essa área da Amazônia para cultivar milho. A probabilidade de 
sobrevivência dessas árvores é inexistente, pela ausência de seu ecossistema original, que ajudava a manter a 
umidade e os nutrientes do solo.
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como os pequenos produtores e as 
grandes indústrias convivem no 
contexto atual?
Eu acredito que existe espaço para os dois. 
Cabe a nós escolher em qual espectro de 
consumo nos encaixamos. Isso não impede 
que compremos os dois tipos de produção. 
Temos que pensar que essas escolhas, 
muitas vezes, não são realistas. Um país 
como a China não tem terreno suficiente 
para alimentar seus habitantes. É impossível 
imaginar milhões de pequenas hortas 
fornecendo verduras para o país inteiro. No 
Brasil, por exemplo, o fornecimento existe, 
mas nem todo mundo pode comprar. As 
grandes indústrias produzem para saciar 
as necessidades do consumidor médio. 
Essa é a nossa realidade. As pessoas não 
têm tempo de ir à feira, de cozinhar. A faixa 
pobre de uma população não tem esse poder 
aquisitivo. É uma questão bem delicada.

Eu não vejo o retorno dos pequenos 
produtores como uma tendência. Eles estão 
ganhando mais espaço, e isso é ótimo, 
mas no final das contas a escolha do que 
consumimos será sempre nossa. Uma 
última consideração seria como adaptar os 
nossos hábitos alimentares pensando na 
nossa saúde e na preservação do que nos 
resta como ecossistema. 

[na página anterior]
Mato Grosso, Brasil. 
Nuvens de fumaça circundam as árvores sendo 
queimadas em terras virgens da floresta Amazônica, 
para dar espaço a novas plantações de soja e milho.

[nesta página]
Mato Grosso, Brasil. 
Uma fazenda de peixes próximo a Sorriso, uma áera 
que até 30 anos atrás era considerada terra virgem. 
Hoje é dominada por produções de grande escala 
prevalentemente de soja e milho.
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Mato Grosso, Brasil. 
Montanhas de milho amontoado ao lado de 
silos cheios no canteiro da Vale do Verde, em 
Sinop. Com o aumento das terras de cultivo no 
Mato Grosso e o elevado número de produção, a 
infraestrutura de transporte dos grãos não tem 
conseguido atender o serviço.

Mato Grosso, Brasil. 
Abatedor de galinhas da JBS perto de Sidrolândia 
onde são processadas 170.000 galinhas por dia,  
3 milhões por mês.
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depois de entender as grandes 
indústrias, você mudou seus hábitos 
alimentares?
Sim, eu sou mais consciente com o meu 
consumo. Eu tento fazer escolhas mais 
saudáveis, mas ao mesmo tempo não 
as imponho à minha família e aos meus 
amigos. Se meus filhos querem comer 
pacotes de biscoitos, tudo bem! É como se 
você fosse convidado para jantar na casa 
de amigos e esperasse que eles cozinhem 
algo vegano só para você. As coisas não 
são bem assim. Cada um faz a sua escolha. 
Mas sempre se adaptando e respeitando 
ao que está a seu redor.

[na página anterior]
Mato Grosso, Brasil.

 Matadouro de porcos da Nutribras, em Sorriso. 
Eles criam e processam toda a sua produção de 

carne de porco, com uma média de lucro em cima 
de 1.300 porcos por dia. Sorriso é uma cidade com 
somente 30 anos de idade, mas já conhecida pela 

sua infraestrutura agropecuária.

[nesta página]
Mato Grosso, Brasil.  

A maioria dos porcos crescidos no mundo industrial 
passa a maior parte da vida dentro de jaulas 

de reprodução animal. Esse lugar em particular, 
administrado pela Nutribras, superou as normas 

europeias, que requerem um período mínimo de 30 
dias durante o ciclo maternal em que as porcas 

possam caminhar em liberdade. O Brasil é um 
dos maiores exportadores de carne de porco do 

mundo–como o Mato Grosso tem a soja e o milho 
mais baratos do mundo, o custo de alimentação 

aproximado é de US$90 por 120kg animal.
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Mato Grosso, Brasil.  
A Granja Mantiqueira é o maior produtor de ovos da América Latina, com uma produção diária de 2,7 milhões 
de ovos das 4 milhões de galinhas. Dentro de cada jaula vivem 26 galinhas com comida e água 24 horas por 
dia. Os ovos postos rolam por uma esteira em direção ao elevador de ovos, rolando outros 100 metros até 
chegarem à área de embalagem.
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durante suas viagens, qual é sua 
conclusão sobre o estado do nosso 
planeta?
Podemos continuar o nível de consumo 
sem deteriorar ainda mais o nosso planeta? 
Eu acredito que estamos entrando na era 
dos limites. Eu não acredito, porém, que 
todos tenham consciência do que realmente 
está acontecendo e as consequências 
irremediáveis que teremos que enfrentar 
num futuro muito breve. Sempre usando 
o Brasil como exemplo, por sua vastidão e 
extremos, eu já vivi experiências em que 
a intérprete que nos acompanhava em 
uma viagem ao Pará ficou boquiaberta ao 
ver as condições das estradas, a falta de 
infraestrutura na qual as pessoas vivem. 
Mas, atenção, isso não é uma crítica. É 
pelo simples fato de que a distância física 
não permite que a informação chegue ao 
cotidiano das pessoas que vivem em áreas 
urbanas desenvolvidas. Por comodidade, ou 
qual seja a razão. A realidade, porém, é bem 
outra. E temos que tomar as necessárias 
medidas já. 

[na página anterior]
Mato Grosso, Brasil.  
Último dia das galinhas dentro da maior fazenda 
de produção de ovos da América Latina, a Granja 
Mantiqueira. Depois de 95 semanas de produção, 
elas estão sendo transferidas para o abatedouro ,  
a 1.300km de São Paulo.

[nesta página]
São Paulo, Brasil.
Produção de milho sendo carregada na fábrica 
em Caramuru, no porto de Santos, o maior porto 
comercial do Brasil, para exportação para a 
Indonésia.
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califórnia, estados Unidos.  
Colheita de aipo em terras irrigadas no Vale das 
Salinas, para a Dole Food, os produtores da maior  
parte das saladas vendidas nos Estados Unidos.  
Os trabalhadores, de origem mexicana, usam redes de 
cabelo para garantir a higiene da produção, embalando 
os alimentos nos campos para serem diretamente 
enviados aos revendedores. Parte da colheita feita no 
dia da foto foi exportada para a China.

Reno do Norte, Alemanha. 
Colheita de uvas riesling nas encostas dos vinhedos 
Bremmer Calmont que crescem sob o vilarejo Bregg ao 
lado do Rio Mosel.
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sustentabilidadesustentabilidade
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seu projeto feed The Planet é uma 
forma de provocar uma mudança?
Eu gostaria de acreditar que sim. Sem 
pressionar ninguém. Acredito que as 
pessoas merecem saber a realidade que 
estamos enfrentando com informações 
claras e imparciais, dando-lhes a 
possibilidade de refletir e tirar suas 
próprias conclusões.

[na página anterior]
New Jersey, Estados Unidos. 

 Vista de uma irrigação hidropônica, onde 
substâncias ricas em nutrientes são pulverizadas 

nas raízes das plantas. As sementes são plantadas 
em bases porosas, que formam barreiras entre a 

parte superior das plantas e as raízes.

[nesta página]
Xinghua, China.  

Barco a remo e torres estilo pagode são os meios 
usados para apreciar as vastas plantações  

de colzas nas áreas de plantação agrícola ao  
norte de Xangai.



[ 8 5 ][ 8 4 ]

Andaluzia, espanha. 
Recente construção de estufas no “Mar de Plástico” 
próximo a Almeria, no sul da Espanha. “Fui informado 
que o custo de construção por metro quadrado é 
de aproximadamente €7.50 sem irrigação, o que os 
torna muito competitivos quando comparados às 
construções das estufas de vidro duplo e iluminadas 
que usam na Holanda.” Durante o inverno, grande 
parte das verduras consumidas em toda a Europa são 
cultivadas aqui e transportadas rumo ao Norte em 
caminhões. 

Ngalou Sam Sam, Senegal.
Produção artesanal de sal para consumo humano 
situada em lama ao norte do Rio Saloum. Eles 
evaporam a água que percola na parte rasa dos 
poços de lama escavados na beira do rio.
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receita foot print

Que solução você enxerga para sairmos 
desse rumo catastrófico?
Eu vejo esperança. Minha sensação 
é de que temos que começar a fazer 
determinadas escolhas para aprender a 
viver com menos. Vivemos em um mundo 
em constante evolução. De coisas boas 
e ruins. Uma sociedade feita de classes 
sociais com disparidade abissal em todo o 
mundo. Começando pelos Estados Unidos. 
O nosso planeta está em sério perigo , e, 
em vez de nossos governos continuarem 
brigando e dizendo o que o outro deve 
fazer, devemos unir forças e salvar o futuro 
para as próximas gerações.

Holanda do Norte, Holanda. 
Fazenda familiar com 135 hectares de repolho em 
venda para a Europa e o Oriente Médio. 



dedicação  
e muito  
trabalho

pela cozinha
brasileira

ana luiza Trajano mudou o rumo de sua carreira quando 
decidiu fechar seu restaurante para dedicar-se inteiramente 
ao Instituto brasil a gosto, fundado por ela e com objetivo de 
fomentar os ingredientes brasileiros e as cozinhas regionais.

ana luIza TraJano 
@analuizatrajano
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Sempre gostei de cozinhar e de saborear 
o receituário brasileiro – afinal, sou neta 
de cearense e mineira, e nunca faltaram 
paçoca de carne de sol, leitoa pururuca 
e bolo caseiro com café coado em casa. 
Justamente por isso, não cansava de me 
indignar quando, em um jantar festivo, 
era um prato italiano ou francês que as 
pessoas preferiam servir aos convidados. 
Por que não uma moqueca? Quem não 
amaria um baião de dois? Feijoada 
muitos estrangeiros conhecem. Mas 
quantos brasileiros sabem do que se trata 
a maniçoba? Dou a dica aqui: também 
conhecida como feijoada paraense, ela, 
a grosso modo, substitui o feijão pela 
maniva (a folha da mandioca), nesse prato 
que é a nossa marca.

Com essa inquietação, corri o Brasil para 
conhecer seus ingredientes, receitas e 
técnicas, hábitos e prazeres à mesa (tudo 
registrado no meu primeiro livro, Brasil 
a gosto, Melhoramentos, 2005) antes de 
realizar o sonho de abrir meu próprio 
restaurante de comida brasileira. O Brasil 
a Gosto funcionou por uma década, no 
bairro dos Jardins, em São Paulo. Ali, pude 
mostrar que nossos pratos e insumos 
são, sim, sofisticados, além de deliciosos, 
caprichados e nutritivos. 

Mas não foi sem esforço. Quem trabalha 
com comida no Brasil e tem essa missão 
de resgatar elementos originais do país 
sabe a dificuldade que pode ser, mesmo 
em um polo como a capital paulista, 
encontrar uma farinha de qualidade, 
nossas muitas variedades de feijão e, 
ainda mais árduo, elementos tidos como 
“exóticos” pelos próprios brasileiros, como 
tucupi, baunilha do cerrado e até mesmo 
um bom óleo de dendê. Se é difícil hoje, 

imagine há dez, quinze anos. Foi preciso 
encontrar e fomentar fornecedores, é 
claro, mas às vezes contar até com a ajuda 
de amigos que traziam produtos para que 
pudéssemos incrementar alguns preparos. 

No Brasil a Gosto, tive meus dois 
filhos, me dediquei de terça a domingo, 
servindo mais de 50 menus (boa parte 
deles registrados no meu segundo 
livro, Cardápios do Brasil, Senac, 2014) 
recheados de cores, sabores e aromas 
originários de minhas incursões pelo 
Brasil. O salão cheio de clientes novos e 
fiéis era a minha certeza de que estava 
dando certo e de que a comida brasileira 
pode, sim, ser valorizada como há tempos 
já são a francesa, a italiana e, mais 
recentemente, também a peruana. 

Finalmente, em 2016, resolvi que era hora 
de transformar minha missão em legado. 
Fechei o restaurante – não sem muitos 
protestos de clientes, amigos, parceiros 
e familiares – e fundei o Instituto Brasil 
a Gosto. Com ele, queremos impactar 
muito mais gente, pesquisar ainda mais, 
valorizar e divulgar a cozinha brasileira. 
Queremos que ela seja conhecida e 
desfrutada aqui dentro e também fora do 
país. Desejamos que ela volte a fazer parte 
da mesa cotidiana das pessoas. Por isso, 
um dos meus primeiros desafios com o 
Instituto foi lançar mais um livro (meu 
quarto; o terceiro havia sido Misture a 
gosto – Glossário de ingredientes do Brasil, 
Melhoramentos, 2015, com mais de 500 
insumos nacionais catalogados), dessa vez 
com 512 receitas brasileiras. Premiado 
com o Gourmand World Cookbook 
Awards, assim como as outras publicações, 
o Básico – Enciclopédia de receitas do Brasil 
(Melhoramentos, 2017) faz um registro 

minucioso do nosso receituário. Foi um trabalho a muitas mãos e que 
demorou meses, mas do qual muito me orgulho. “O tempo passou e a 
gastronomia se desenvolveu em múltiplas direções até se perder de vista a 
sua ancoragem doméstica. O livro de Trajano tem a pretensão de retomar 
esse lugar, dando-lhe feição atual”, escreveu no prefácio o sociólogo Carlos 
Alberto Dória. 

No ano passado, quando tive o prazer de participar da segunda edição 
do FoodForum, falando da mandioca (e oferecendo uma montanha de 
biscoito de polvilho para a plateia, na versão tradicional, mas também 
em versões consagradas no restaurante, como beterraba com castanha-
do-brasil, queijo da canastra com pesto de ervas e óleo de urucum 
com gergelim; foi um sucesso!), fizemos também o lançamento das 
plataformas digitais do Instituto. Agora, no site (brasilagosto.org), no 
Facebook (/brasilagosto) e no Instagram (@institutobrasilagosto) são 
compartilhadas receitas, histórias, informações sobre nossos ingredientes, 
perfil de quem trabalha pela nossa cozinha, notícias sobre a gastronomia 
brasileira e muito mais. Sigam a gente!

Também lançamos um canal no Youtube (InstitutoBrasilaGosto) com 
uma série de vídeos com receitas passo a passo – sabe aquelas com 
as mãozinhas ensinando uma receita, que tão comumente mostram 
como fazer cupcake, cookie e outras guloseimas estrangeiras? No nosso 
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canal, ensinamos a fazer broa de milho, virado à paulista, acarajé e outros patrimônios 
nacionais. Nessa primeira leva, as mãos são minhas, podem ver. A plateia do Food 
Forum foi a primeira a saber do nosso canal, aliás. Nele também temos entrevistas 
com especialistas em áreas diversas da nossa gastronomia falando sobre seu trabalho 
de valorização do que é nosso. Esses entrevistados foram professores de uma série de 
cursos ministrados no Instituto também – fique atento à agenda, no site, para saber dos 
próximos –, dentre os quais tivemos: queijos brasileiros, fermentados, bebidas brasileiras, 
pães de fermentação natural, história da nossa comida etc. 

E não paramos por aí. Fizemos trabalho social (oficinas de comida brasileira em centros 
de acolhida para mulheres vítimas de violência doméstica), participamos de eventos e 
feiras (como o Taste of São Paulo e o festival Da Terra ao Prato), demos consultoria para a 
criação da primeira pós-graduação em gastronomia brasileira, na FMU, grande parceira do 
Instituto, ministramos palestras e oficinas (até para crianças). Mas queremos muito mais. 
Só no início de 2019, já fizemos uma primeira expedição com chefs de cozinha para uma 
comunidade quilombola – como falar do nosso presente e do nosso futuro sem conhecer 
as nossas raízes? Nosso time, nossos projetos e nossas ambições não param de crescer. 
Afinal, ainda há muito a fazer #pelacozinhabrasileira. Conto com vocês para seguir nesse 
movimento tão importante. 

“sempre gostei de 
cozinhar e de saborear 
o receituário brasileiro 
– afinal, sou neta de 
cearense e mineira, e 
nunca faltaram paçoca 
de carne de sol, leitoa 
pururuca e bolo caseiro 
com café coado em casa.” 
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elos da  
comida

os caminhos de mudança passam por todos os elos da cadeia 
alimentar. Imagine se pudéssemos conectar todos em volta de 
uma grande mesa para repensarmos juntos o atual modelo e 

traçar soluções efetivas para melhorar questões urgentes e atuais. 

charles pIrIou 
@charlespiriou

Um bom começo para isso é entender os elos 
da cadeia alimentar e qual o papel de cada um 
nesta mudança: 

Planeta, seres vivos, 
biodiversidade
Entre os seres vivos que habitam o nosso 
planeta, podemos encontrar os mais diversos 
tipos e variações. Há desde pequenas bactérias 
até as grandes baleias. Há tanto os seres que 
produzem seu próprio alimento, a exemplo das 
plantas, como aqueles que precisam dos outros 
para isso, caso dos animais. Perder toda esta 
diversidade pode ocasionar a escassez absoluta 
de alimento e vida na Terra.
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grande indústria
Os gigantes têm muito poder, isso todos 
sabem. Eles ditaram por muitos anos a 
forma como o planeta se alimenta. Esse 
monopólio está mudando aos poucos, 
e os grandes estão perdendo espaço em 
vários mercados. Mas ainda concentram 
o maior poder de alcance e de mudança. 
Eles possuem um papel fundamental 
para trazer novas pesquisas, inovação, 
soluções e, assim, fornecer alimentos 
saudáveis em larga escala para o maior 
número possível de pessoas. 

Pequena e média indústrias
Muitas vezes, é uma empresa detentora 
de marcas capazes de estabelecer uma 
relação mais próxima e verdadeira com 
o consumidor. Elas desempenham um 
papel fundamental de ganhar novas 
fatias de mercado e mexer na zona de 
conforto dos gigantes, além de trazer 
inovação e novas soluções.

startuPs
Elas deram um respiro no mercado de 
alimentos nos últimos anos trazendo 
milhares de novas ideias, linguagens e 
produtos de todos os tipos. Incomodam 
os gigantes que, em muitas vezes, 
acabam comprando e absorvendo estas 
marcas em seus portfólios. O papel 
das startup nesta mudança é continuar 
inovando e ser cada vez mais agressivas 
nas mensagens que emitem. 

Pequeno Produtor local
Tem o papel de se aproximar mais 
do consumidor e estabelecer com 
ele um diálogo que por muito tempo 
inexistiu. Ele também pode difundir 
conhecimentos, apresentar alimentos 
que foram esquecidos e resgatar a nobre 

não terão outra escolha senão adaptar a 
oferta em função das novas demandas e 
hábitos (conscientes) de consumo. 

chef
Estrelado ou não, popstar ou não, 
todos os chefs têm um papel essencial 
porque ditam tendências, apresentam ao 
mundo o alimento de uma forma lúdica, 
estética, inovadora, intelectual e, por 
vezes, até divertida. Muitos cozinheiros 
tornaram-se apresentadores de televisão, 
ativistas e até empresários. Hoje os 
chefs inspiram as pessoas, converteram-
-se em personagens protagonistas no 
mundo em que vivemos. Eles estão 
reconfigurando as relações entre as 
pessoas e a comida.

food service
Todas as empresas que servem comida 
são responsáveis pelo bem-estar e pela 
saúde de bilhões de pessoas ao redor do 
planeta. Do cafezinho do escritório até 
o refeitório da multinacional, passando 
pelo fast-food, e até a comida de avião, 
são inúmeras as frentes e oportunidades 
de mudança. O papel do food service é 
fazer escolhas transparentes e servir 
uma comida com respeito, qualidade, 
sabor e saúde para todos.

conexão entre a terra e o cotidiano 
alimentar das pessoas.

distribuidor
Vendem alimentos em média escala 
e representam diversas marcas. 
Desempenham um importante papel 
ao escolher seu portfólio e priorizar 
marcas mais sustentáveis, conscientes 
e responsáveis, bem como abordar seus 
clientes e orientá-los sobre suas escolhas.

varejo
Do pequeno ao grande, apresenta ao 
mundo uma forma de comer. O papel do 
varejo é entender a mudança e incentivar 
um consumo mais justo, lutar contra 
o desperdício e apresentar uma oferta 
de alimentos mais saudável. Não só! 
É também o de educar o consumidor 
e abrir os seus olhos para um novo 
horizonte. No varejo, a rentabilidade 
pode conviver com a inclusão de 
produtos locais provenientes de marcas e 
projetos menores.

consumidor
É dele o poder maior, a escolha! Ao optar 
por determinado alimento, ele impacta 
diretamente em aspectos econômicos, 
sociais e políticos. Seu papel é informar-
-se e provocar a mudança através do 
comportamento individual. As empresas 

Profissional de saúde
Quem são? Nutricionistas, médicos, 
coachs, personal trainers, entre vários 
outros. Elem desempenham o papel 
de orientar as pessoas e empresas a 
encontrar um caminho sem artifícios, 
mentiras comerciais, milagres e afins. 
Existe uma exacerbação generalizada do 
fluxo de informações nas redes sociais, 
e não sabemos mais em quem acreditar. 
A função do profissional de saúde é 
pesquisar, se atualizar e mostrar de uma 
forma clara, ética e transparente quais 
são os impactos das nossas escolhas.

jornalista
Com a era digital, a forma de nos informar 
mudou radicalmente. Escolhemos o 
que queremos ver, ler e ouvir. O papel 
do jornalista é discutir a sociedade com 
isenção. Apurar e repercutir informações 
sobre o mundo dos alimentos que sejam 
de utilidade pública. O grande desafio 
deste profissional é provocar a reflexão 
e conquistar relevância num cenário 
de saturação e grande velocidade de 
informação.

influenciador digital
O alcance numérico dos influenciadores 
digitais chega até a assustar. Tornaram-
-se mais poderosos do que as mídias 
tradicionais, mas ainda não angariaram 
a mesma notoriedade. De qualquer 
forma, a repercussão do que publicam 
é gigantesca e deve ser pensada com 
consciência e responsabilidade por eles.

organizações e associações
São inúmeras as causas importantes a ser 
trabalhadas. As organizações e associações 
têm o poder de reunir pessoas engajadas e 
ativistas capazes de acordar o mundo com 
pequenas, médias e grandes ações.
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