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Bem-vindo ao seu futuro
 
 
 
 
 
 

Considere o quanto há para aprender e o quão longe você
deseja chegar. 

Referência na Gastronomia Vegana do Brasil, com metodologia própria de
ensino, nosso currículo abrangente de 162 horas projetadas para ensinar a
você a arte da culinária por meio da física e química dos alimentos, técnicas
gastronômicas, treinamento do paladar e trabalho em equipe. Esses serão os
elementos essenciais para o sucesso em sua carreira culinária.



Nossa prioridade é você

Com no máximo 10 alunos por instrutor, você aprenderá as habilidades
necessárias para evoluir e entrar para o mercado de trabalho na
Gastronomia.
 
Nossos alunos variam tanto em idade quanto em experiência. Alguns são
recém-formados no ensino médio ou universitários, enquanto outros são
cozinheiros que procuram refinar suas habilidades e conhecimentos, ou
profissionais de setores variados como direito, medicina, publicidade,
administração... 



Ao longo do curso, você aprenderá com uma
média de treze instrutores com diferentes
áreas de especialização e a cada aula vão te
ensinar um tema específico. 

Nossos instrutores ajudarão a treinar seus
sentidos, guiando-o por uma incrível
variedade e combinação de sabores. 

Sua evolução continuará com o
desenvolvimento de técnicas culinárias,
habilidades com a faca, identificação e
combinação de sabores, métodos diferentes
de cocção, manipulação de cogumelos,
fermentação de alimentos, defumação de
queijos, confeitaria, chocolateria, panificação
e muito mais. 



Base 

As raízes culinárias em geral, são baseadas em técnicas clássicas
Francesas, no entanto, sua experiência na Agridoce será global. 

Brasil, Tailândia, Índia, Japão, Itália – embora priorizemos os
ingredientes nacionais, as técnicas, os ingredientes e os sabores
distintos dessas regiões fazem parte de todo o curso.

De oito a 12 meses, uma mudança de vida pode acontecer. É o
tempo que leva para se obter um diploma de Chef Vegano na
Agridoce.

Temos ex-alunos empreendendo e atuando nas cozinhas dos
restaurantes veganos mais renomados do Brasil.

Faça parte da evolução, construa junto com a gente o futuro da
Gastronomia. 



Aulas on-line:
Outubro
15 e 16

Aulas presenciais:

Novembro: 19 e 20
Dezembro: 17 e 18
Janeiro: 21 e 22
Fevereiro: 11 e 12
Março: 18 e 19
Abril: 15 e 16
Maio: 20 e 21
Junho: 17 e 18
Julho: 15 e 16

DATAS



Informações:

Categoria: Curso livre
Duração:10 meses

Carga horária:158 horas 
Local: Niterói / RJ

Período integral: de 09h às 19h
1 Sábado e domingo por mês
Modalidade: on-line, teórico, 

demonstrativo e prático

NOSSOS DOCENTES







Nathália Soares (@chubbyvegan) -  Confeitaria e chocolateria vegana
Nanci Py (@nutricionistanancipy) - Nutrição vegetariana
Cynthia Brant (@cynthiabrant) - Alimentação viva
Larissa Ayres (@_larissaayres) - Massas artesanais frescas e secas
Gabriela Migueis (@gabimigueis) - Laticínios veganos
Virgínia Cândida (@virginiacandida) - Mestre queijeira
Nino Bloch (@kombu.sushiveg) - Sushi vegano
Martha Maximiniano (@vegmax) - Queijos veganos
Estevão  Escudeiro (@levain.nit ) - Panificação biológica e natural
Ruan Félix (@ruan.felixs) - Gastronomia vegana com Brasilidade
Lorena Coimbra (@foodtechconsultoria) - Engenharia de alimentos
Luiz Barros (@luiz_barros_vinhos) - Harmonização com Vinhos

 



Conteúdo Programático
Presencial

Nutrição Vegetariana
Química de Alimentos
Rotulagem
Ficha Técnica
Higiene e Segurança Alimentar
Precificação
Armazenamento, Congelamento- conservação de alimentos

Ervas, Especiarias e condimentos
Cortes e food art
Espessantes e emulsões
Bases de sabores da gastronomia mundial
PANC
Oficina de Tofu
Fermentados e probióticos
Panificação com fermentação Natural
Panificação fermentação biológica
Raw Food
Queijos curingas
Laticínios Vegetais não fermentados
Queijos vegetais fermentados e curados
Queijos Vegetais defumados e mofados
Técnicas de Cocção
Cozinha vegetal Brasileira - Teórica
Massas Frescas
Embutidos e defumados
Sushi
Leguminosas, cogumelos, soja e suas Variedades
Milho, Mandioca, Cereais e suas variedades
Confeitaria - Teoria e demonstrações
Aquafaba e Merengues
Recheios e Cremes
Teoria de Bolos - método direto, cremoso e espumoso
Doces Comerciais
Chocolateria

On-line



Inscrição: R$1.600,00

Curso: 12x R$1591 no boleto (Parcelas de junho de 2022 a 
maio de 2022)

*À vista: R$14.990,00

Inclui:
1 faca de Chef century 8 - Tramontina
Dólmã
Avenal
Faixa/bandana
Apostilas on-line
Certificado impresso

Traje obrigatório para as aulas práticas:
 Dólmã, avental e faixa (incluso)
Calça jeans ou preta
Sapato preto próprio para cozinha (tipo crocs)

Banco Itaú 
Agència 8325
Conta corrente 20112-0
CNPJ 20.313.969/0001-20
Larissa Carvalho da Rosa Costa
PIX: 20.313.969/0001-20

Dados para depósito da inscrição::



Políticas do curso

Receitas podem sofrer alterações de acordo com a disponibilidade de ingredientes.
Tanto o cancelamento como transferências de cursos devem ser feitos por escrito, via e-mail
contato@agridocegastronomia.com. 
No caso do cancelamento até 45 dias de antecedência em relação a data da aula, será reembolsado o
valor integral do pagamento efetuado, descontando a taxa de inscrição, valor dos uniformes
personalizados produzidos e taxas administrativas.
Para cancelamento no prazo de 44 dias ou menos que antecedem o início do curso, não haverá o
cancelamento e/ou estorno.
Pode haver substituição de corpo docente durante o decorrer do curso.
O Curso poderá vir a ser cancelado ou sofrer alteração a qualquer momento pela Agridoce
Gastronomia, na hipótese de o mesmo não atingir o número mínimo de alunos ou ainda, por motivos
excepecionais. Nesses casos, os valores já pagos pelo aluno serão integralmente restituídos.
Caso o inscrito não compareça ao curso, a Empresa Agridoce Gastronomia se reserva o direito o
direito de não reembolsar qualquer valor previamente pago.
A substituição do participante é permitida desde que informada por escrito através do e-mail
contato@agridocegastronomia.com. Valores serão adicionados referente ao novo uniforme que
precisará ser produzido.
Caso o inscrito venha a faltar no curso, não haverá reembolso ou reposição de aula. Pode haver
alterações na grade em relação a datas, docentes ou inclusão de algum tema que seja importante
para o curso ao longo do ano.

De aulas



Divulgação de Imagem
O inscrito autoriza a Empresa Agridoce Gastonomia, de forma gratuita, a utilizar seu nome e imagem
para divulgação, por qualquer meio, mídia social, em peças promocionais ou publicitárias.

Política de Privacidade

A Agridoce Gastronomia compromete-se com a segurança de informação de seus clientes em relação
aos dados e informações coletadas. Por isso, apresentamos nossa política de privacidade e
segurança, que tem por objetivo esclarecer o uso dessas informações.

Navegar no site e inscrever-se nele implica na aceitação total e irrestrita das praticas descritas nesta
política de privacidade.

Privacidade

Para aprimorar a prestação de serviços e melhorar continuamente a experiência de navegação,
coletamos informações importantes de nossos cliente.
Dados Cadastrais: nossos serviços dependem que você tenha um cadastro. A autorização de envio de
mensagens eletrônicas para receber notìcias, lançamentos, promoções e e-books será automatica.
O cliente poderá ser desativado a qualquer momento, solicitando o descadastro do seu e-mail.
A atualização e fornenemcimento correto dos dados no ato do cadastramento são de inteira
responsabilidade do cliente.
Não compartilhamos dados com outras marcas.
Todas as informações pessoais relativas a membros , assinantes, clientes ou visitantes deste site serão
tratadas com concordância com a lei 67/98 de 26 de outubro, lei da proteção de dados pessoais.



Segurança da informação: todas as transações de pagamento, com cartão de crédito, são
executadas com a tecnologia SSL (Secure Socket Layer), garantindo que todos os dados pessoais do
cliente, tais como endereço, dados do cartão de crédito e histórico de pedidos, jamais sejam
divulgados.
Essa tecnologia visa impedir que as informações sejam transmitidas ou acessadas por terceiros.
Alertamos a todos os cliente que nunca enviaremos mensagens eletrônicas solicitando confirmação
de dados.

ATENÇÃO: COM A CONSTANTE EVOLUÇÃO DO MODELO DE NEGÓCIO. A AGRIDOCE GASTRONOMIA
RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR ESTA POLITICA DE PRIVACIDADE A QUALQUER MOMENTO,
MEDIANTE PUBLICAÇÃO DA VERSÃO ATUALIZADA NESTE SITE.

Segurança

www.agridocegastronomia.com

(21)96825-1358 contato@agridocegastronomia.com @agridocegastronomia


