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"Por que ninguém nos leva a sério, só o nosso minério... 
(Mosaico de Ravena)



Institucional

Escondidinho
de Baby Búfalo 
Prato apresentado
no Buffalo's Gourmet 
de 2020

Um evento gastronômico único na
região de Carajás que teve seu projeto
piloto em agosto de 2020 e foi sucesso
de público e mídia, reunindo várias
receitas originais de participantes
locais, regionais e de outros estados. Os
Chefs inscritos no Concurso utilizaram
como base para os seus pratos,
produtos derivados do leite de búfala e
a carne de baby búfalo.

#ParauapebasCapitalParaenseDoRock
#BuffalosGourmet



Apresentação

Bacalhau
gratinado
à la Paty

Prato apresentado
no Buffalo's Gourmet 
de 2020

A Queijaria Cosa Nostra, em parceria com a Associação
Búfalos de Ferro - ABF, tomou todos os cuidados 
 necessários para a realização do evento, que,
obviamente, teve seu tamanho reduzido para evitar
aglomerações, seguindo todas as recomendações dos
principais órgãos de saúde competentes. Apesar dessa
redução, o Buffalo’s Gourmet foi considerado por todos
os frequentadores, participantes, jurados e
organizadores um exemplo de concurso gastronômico
em todos os sentidos. O evento teve quase cinquenta
participantes que se revezaram por três dias, sendo
duas semifinais e a Grande Final, apresentando pratos
requintados e deliciosos sempre com três jurados pré
selecionados, sendo um representando a área
gastronômica, um a imprensa e outro popular. 



Este júri, escolhido pela organização, tinha o árduo trabalho
de dar notas e degustar cada uma das receitas. O público, além
de acompanhar com ansiedade a apresentação dos chefs
também pôde provar de todos os pratos e escolher para si os
seus campeões, além de poder votar pelas redes sociais oficiais
do evento, na categoria voto popular. Para 2021, a organização
promete um evento com toda a pompa que este merece,
contando com infraestrutura de primeira, apresentações
artísticas locais e regionais, exposições de cultura, arte e
dança, workshops com conexão de cozinheiros do Pará com
outros estados do Brasil, "Cozinha Show" e claro, a
participação de chefs renomados, profissionais e amadores,
de todo o país com receitas inéditas de dar água na boca.

Patativa 
do Assaré

Prato apresentado
no Buffalo's Gourmet 
de 2020

Apresentação

#ParauapebasCapitalParaenseDoRock
#BuffalosGourmet



Missão

Promover, executar e divulgar ações de caráter
formativo nos domínios gastronômico,
turístico, cultural, social, ambiental e quantos
mais compactuarem dos mesmos princípios e
dos mesmos objetivos que a ABF. Contribuir na
preservação e valorização dos costumes e da
culinária da região em que está sediada.
Implementar, difundir e divulgar valores
históricos, patrimoniais, culturais, sociais e
ambientais da região em que se insere.
Incentivar o turismo gastronômico da região
sudeste do Pará. 

Pizza Cremosa
de Cuzcuz
Prato apresentado
no Buffalo's Gourmet 
de 2020



O Festival Gastronômico é regido por valores
e princípios culturais, turísticos, ambientais e
humanistas, bem como da vontade de os
materializar em ações concretas e inovadoras
que contribuam, no seu todo, para a
realização da comunidade, com total espírito
de serviço e respeito.

Valores

Oxum
Prato apresentado

no Buffalo's Gourmet 
de 2020

#ParauapebasCapitalParaenseDoRock
#BuffalosGourmet



Pudim de
Macarrão
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Justificativa

Gerar oportunidades de valorização de chefs
locais e regionais, interagindo com outros
talentos da gastronomia de todo o país. Além de,
uma ótima opção de lazer para o público
presencial e online. Um evento que traz na
bagagem exclusividade na região com o fomento
de giro econômico e oportunidades, realizando
negócios antes, durante e pós o festival,
aumentando o faturamento e a visibilidade de
todos os envolvidos direto e/ou indiretamente
com o Buffalo's Gourmet.



Objetivos

Pizza de Mozzarella de
Búfala com Rúcula

Prato apresentado
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de 2020

 
Promover intercâmbio cultural gastronômico;

Fortalecer a bubalinocultura na região;

Gerar oportunidades e valorização de chefs e outros artistas por meio de
networking;

Fomentar a economia  e geração de  emprego;

Proporcionar lazer familiar, aliado a gastronomia regional;

Promover o turismo gastronômico na região.

#ParauapebasCapitalParaenseDoRock
#BuffalosGourmet



Filantropia
Nesta edição, com o intuito de agregar cunho social
ao Festival, contará com um espaço de 
 arrecadação de alimentos não perecíveis e outras
doações, durante todos os dias do evento, em prol
da entidade Associação Comunitária Amor ao
Próximo - ACAP, a qual, há vários anos, atua
realizando apoio para as comunidades carentes de
Parauapebas. 



Chefs, cozinheiros profissionais e
amadores, crianças, adultos, idosos e  
amantes da gastronomia que
possuem inclinação para apreciar e
degustar delícias culinárias
provenientes da bubalinocultura. Por
ser realizado em rua pública, há
acessibilidade para Pessoas Com
Deficiência - PCD. 

Público Alvo

Special lazagna
da Jappa
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de 2020

#ParauapebasCapitalParaenseDoRock
#BuffalosGourmet



Layout do evento

O Festival será realizado no estabelecimento Casa de
Rock Pub, localizado na Rua Sapucaia, nº 52, bairro
Chácara do Sol, na cidade de Parauapebas-PA. O evento
contará com estrutura para que os participantes tenham
comodidade, conforto e segurança, levando em
consideração também as orientações sanitárias e
protetivas  relacionadas ao enfrentamento da COVID-19.



Layout do evento

O evento contará  com a Vila Gourmet e a Vila Cultural, com o intuito de
fomentar a economia gastronômica, de artistas e artesãos com a venda de
diversos produtos durante o Festival. 

Contará também, com ótima estrutura de palco, som e
iluminação, principalmente para a realização do famoso
"Cozinha Show", no qual os participantes acompanharão ao vivo
a elaboração de pratos deliciosos  e, como entretenimento,
apresentações de artistas durante todos os dias do evento.



Vila Gourmet
"Põe tapioca,  põe farinha d'água, põe açúcar não põe nada, ou me bebe
como um suco, que eu sou muito mais que um fruto sou sabor...
(Nilson Chaves)

Além dos parceiros gastronômicos, este ano o Festival trará mais uma
novidade para o público, que são as "Ilhas Gastronômicas" - espaços
destinados à degustação gratuita de várias receitas apresentadas no
Buffalo's Gourmet.



Vila Cultural
"A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte!" 
(Titãs)

Gastronomia é cultura sim! Por isso teremos uma Vila com diversos
trabalhos de artesãos e artistas de várias regiões do nosso querido
estado do Pará. Com exposições e produtos a venda, fomentando a
economia destes empreendedores e abrilhantando ainda mais a noite
dos presentes.



Programação 

Sorvete de Leite de Búfala
com doce de leite e Coalho 
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Atenção

As inscrições serão feitas através do
link disponível na Bio do instagram
da Queijaria Cosa Nostra.

queijariacosanostra

DATA PROGRAMAÇÃO HORA LOCAL

01/07/2021 Início do período de inscrições 8h00 Online
01/08/2021 Término do período de inscrições 23h59 Online
02/08/2021 Início da seleção dos candidatos 8h00 Online

05/08/2021 Divulgação dos candidatos selecionados 20h00 Online

12/08/2021 1ª semifinal 18h00 Casa de Rock

12/08/2021 Apresentação Banda Santakaya 20h00 Casa de Rock

13/08/2021 2ª semifinal 18h00 Casa de Rock

13/08/2021 Apresentação Luciano Figueiredo & Banda 20h00 Casa de Rock

14/08/2021 3ª semifinal 18h00 Casa de Rock

10/08/2021 Oficina Gourmet Seahpar 08h00 as 12h00 Casa de Rock
11/08/2021 Oficina Gourmet Seahpar 08h00 as 12h00 Casa de Rock
12/08/2021 Oficina Gourmet Seahpar 08h00 as 12h00 Casa de Rock

12/08/2021 Cozinha Show 19h00 Casa de Rock

13/08/2021 Cozinha Show 19h00 Casa de Rock

14/08/2021 Cozinha Show 19h00 Casa de Rock

14/08/2021 Apresentação Elvis da Amazônia 20h00 Casa de Rock

15/08/2021 Grande Final 18h00 Casa de Rock

15/08/2021 Apresentação a definir 20h00 Casa de Rock

15/08/2021 Premiação  22h00 Casa de Rock

15/08/2021 Cozinha Show 19h00 Casa de Rock



Padronização

Barca de Cuzcuz Fitness
com queijo de búfala
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Para a melhor identificação dos
organizadores do evento, estes
estarão vestidos com a camisa
padrão da "Organização".

Os Chefs participantes do
Festival estarão trajados com
o dólmã personalizado.  

A equipe de apoio estará identificada com
a camiseta padrão e poderá fornecer 
 informações, esclarecer dúvidas bem
como orientar o público. 



Conhecendo os Chefs

Conitos com Queijo
de Búfala

Prato apresentado
no Buffalo's Gourmet 
de 2020

Brunão é um apaixonado por fogo e churrasco. 
 Publicitário,  cozinheiro e sócio da @BBQLifeStore,
empresa de acessórios e vestuário voltada ao mundo
do churrasco, veio de Campo  Grande-MS onde o
churrasco e tereré são uma tradição.  O Chef participou
de grandes eventos e festivais de churrasco por todo o
Brasil, foi Campeão de uma etapa do Sul-Americano de
Churrasco realizado no Brasil pela WBQA - World
Barbecue Association - em 2018, e viajou para Valdivia -
Chile participando do Sul-Americano 2019, competindo
com equipes convidadas do mundo todo.

angelasicilia 

Ângela Sicilia é paraense. À frente do Famiglia Sicilia, restaurante
com  três décadas de existência e incontáveis prêmios, Ângela
manteve a  tradição das receitas da mamma e ainda inovou com
criações "ítalo amazônicas" (algumas das mais queridas receitas
italianas com  ingredientes típicos da região: jambu, tucupi,
flhote, tapioca, maniçoba).  Finalista do concurso “ Gastronomic
made in Italy” com a receita ravioli de maniçoba, prato ítalo-
amazônico escolhido entre 26 cidades do mundo. Formada em
cozinha peruana moderna e cozinha francesa pela escola  de
gastronomia Cordon Blue – Lima – Peru.

Angela Sicília

@BBQLifeStore

Brunão BBQ



Chefe e proprietário do Em Casa Buffet. 
Premiado três vezes pela revista evidência como melhor
buffet  de Marabá-Pa.  Participou  com quadro de culinária
no programa de TV, Liberal Comunidade.  Realizou
apresentações por várias lojas Polishop no estado do Pará.
Participou do Encontro Mundial Das Cidades Criativas Da 
 Gastronomia em 2017. Esteve, também, no  1° Cozinha
Show na cidade de Marabá-Pa.

Búffalo Stout
Prato apresentado
no Buffalo's Gourmet 
de 2020

Conhecendo os Chefs

@emcasabuffet

André Felipe

Revelado há mais de 19 anos,  demonstrando o seu
trabalho em vários países do mundo, como
Holanda, França, Suriname, Caribe. Em 2007, foi
campeão no Festival de Gastronomia Brasel.
Nacionalmente conhecido por suas esculturas em
frutas e pratos marítimos.  Atualmente, responsável
pela cozinha do Athrium Hotel Parauapebas-Pa.

@gean.furtado.90

Gean Furtado



Peixe à moda
Parauara
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Conhecendo os Chefs

Chefe e proprietária do Restaurante Quintal da Zezé na
cidade de Cachoeira do Arari - Pa, na Ilha do Marajó. 
 Ganhadora de vários concursos de culinária e
gastronomia no estado do Pará.  Participou  de diversos
programas a nível nacional e estadual levando ao público
telespectador  a culinária Marajoara que é sua
especialidade. Apresentações em várias páginas de
gastronomia de jornais e revistas  no estado do Pará. 
 Participou de Cozinha Show em diversas cidades do país.

@quintaldzeze

Zezé Gama



Edelson Ribeiro
O  S o b r e v i v e n t e

Participação Especial

@sobrevivente13

Com mais de 2,1 milhões de seguidores, o
maranhense Edelson Ribeiro, mais conhecido
como "O Sobrevivente", é um fenômeno nas
redes sociais narrando com muito humor as
destrezas e habilidades da gastronomia. 
  



Premiações

Arroz com camarão e
 carangueijo refogado  com 
queijo coalho de Búfala
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de 2020
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Categoria
Profissional

1º lugar R$ 1.000,00
2º lugar R$ 800,00
3º lugar R$ 500,00

Categoria Amador

1° lugar R$ 700,00
2º lugar R$ 500,00
3° lugar R$ 300,00

R$ 500,00

Melhor Prato da
Vila Gourmet 

R$ 500,00

Voto Popular



Realização

Burguer de 
Baby Buffalo

Parauapebas- Pa 

Hambúrguer de queijo de
búfala  exclusivo do

Boiadeiro Burguer

Fundada em 2019 na Capital do Minério, a
Associação Búfalos de Ferro é dedicada ao fomento
de atitudes inspiradoras que promovam a cultura, o
social e a preservação do meio ambiente, por meio
de eventos culturais, turísticos, gastronômicos e
artísticos. Tem a filantropia como um dos seus
propósitos, realizando, inclusive neste Festival, a
arrecadação de doações para entidades
beneficentes.

Faça parte dessa causa, participe, apoie,
patrocine e divulgue! 

#ParauapebasCapitalParaenseDoRock
#BuffalosGourmet

@bufalosdeferro



Produtos
Cosa Nostra

variados 
Queijos de búfala

Campeã nacional, em 2018, como o melhor queijo
de búfala do Brasil, a Queijaria Cosa Nostra,
sediada no Sítio Açaizal, na Capital do Minério, vem
se destacando nos últimos anos pelo fomento ao
turismo, cultura e gastronomia, por meio de apoio e
realização de vários eventos, como festivais
musicais, Seminários de bubalinocultura, Dias de
Campo. Em parceria com a Secretaria Municipal de
Turismo - SEMTUR, é integrante da Rota do Búfalo,
uma das cinco rotas turísticas de Parauapebas.

Realização

#ParauapebasCapitalParaenseDoRock
#BuffalosGourmet



Fotos do evento

Jads Burguer
Prato apresentado

no Buffalo's Gourmet 
de 2020

Fotógrafo: Gustavo Santana

@gustavosantanapa



Parceiros 

PA

SECULT

Secretaria
de Cultura

SECRETARIA  ESPECIAL DA
CULTURA

MINISTÉRIO  DO
TURISMO

Projeto selecionado pelo
Edital de Cultura Alimentar
Lei Aldir Blanc Pará
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