Escola de sabores Accademia Gastronomica

Desenvolvendo
talentos

Há 14 anos, a Accademia Gastronomica se dedica a oferecer
aprendizado de qualidade em um espaço superequipado
e agradável, levando as melhores práticas da gastronomia
a todos os públicos, amadores e profissionais

A

Accademia Gastronomica foi
inaugurada em 2005, em Moema, graças à ousadia do chef
italiano Giuseppe Gerundino que idealizou um espaço de experimentação,
aprendizado e diversão. A estrutura é
formada por duas salas de aula – Espaço
Escola e Espaço Gourmet – totalmente
equipadas e dedicadas exclusivamente
à arte de cozinhar. Há também um agradável terraço com churrasqueira e um
forno de pizza. As aulas – que podem
ser workshops sobre temas específicos
ou cursos mais completos e longos –
são realizadas em bancadas individuais
em que os alunos têm à disposição

pia, fogão, utensílios e os ingredientes
necessários para a executar as receitas
propostas.
Formação em gastronomia
Entre os diversos cursos que a Accademia oferece, de longa e de curta
duração, um dos mais disputados por
amadores e profissionais é o de Formação em gastronomia, em formato
extensivo, ministrado por professores
com qualificação nacional e internacional. O curso aborda, em aulas
práticas, a gastronomia em seus mais
diversos aspectos: desde conhecimentos básicos, como os tipos de corte e a

nomenclatura de ervas até as técnicas
mais utilizadas ao redor do mundo.
Também são abordados temas como
confeitaria e panificação.
O objetivo é dar bases históricas e
envolver os alunos em discussões técnicas, na compreensão de pesquisas e
execução de fichas técnicas, para que
desenvolvam o raciocínio técnico para
o trabalho na cozinha, utilizando os
métodos corretos de corte e cocção,
especificação e nomenclatura de ingredientes, armazenamento e higiene.
O curso tem início em agosto, com
turmas nos períodos matutino, vespertino e noturno. Serão 75 aulas, com
duração média de três horas.
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