


O QUE É O PROJETO

O Curso de Culinária Sustentável tem como

objetivo principal modificar a relação do ser

humano com o ciclo do alimento, desde o

planejamento das compras, o consumo, o

preparo e o reaproveitamento dos alimentos.



A ideia é criar hábitos saudáveis e

corretos com o meio ambiente, além do

reaproveitamento de alimentos doados

pelo Supermercado para realização do

projeto.

CRIAR HÁBITOS SAUDÁVEIS

Os participantes ampliam sua visão ao

valorizarem cascas, talos e sementes

que geralmente são descartados, como

ingredientes e fontes de nutrientes.

VISÃO EM ALIMENTOS QUE 

SERIAM DESCARTADOS O projeto também traz uma mudança na

cultura de consumo e desperdício:

compra-se menos e gera-se mais comida

com a mesma quantidade de alimentos

usando esses integralmente. A comida

descartada passa a ser vista como

matéria-prima para a produção de adubo

e não mais como lixo.

MUDANÇA DE CULTURA

O LEGADO DO PROJETO



O Curso é dado em forma de oficinas, com duração de 3 horas. As Culinaristas são especializadas em Culinária 
Sustentável e reaproveitamento de alimentos.

- Noções sobre Educação

Ambiental (incluindo

consumo consciente)

- Noções sobre

empreendedorismo

Oficina prática com 3 receitas

por curso: Entrada, prato

principal e sobremesa que

são utilizados com

aproveitamento de alimentos

- Degustação
- Fechamento do curso
- Indicadores do curso

COMO FAZEMOS O PROJETO

30 Min 2 Horas 30 Min



SELEÇÃO DAS 
RECEITAS

As receitas podem ser escolhidas a

partir de datas comemorativas.

Juntamente com o cliente podemos

escolher em conjunto os temas das

receitas como, Dias das mães, Dia

dos Pais, Fitness, Natal entre outras.

As pessoas terão acesso a um

portal, onde encontrarão diversas

receitas para conseguir faze-las em

em suas casas.



Todos os participantes

receberão um livro com

receitas de todas as receitas

dadas no curso.

LIVRO

Todos os participantes

receberão um avental

personalizado com a logo da

empresa.

AVENTAL

Todos os participantes serão

certificados pala conclusão do

curso.

CERTIFICADO

MATERIAL



7

INDICADORES



NÚMERO DE PESSOAS

No fim do projeto atenderemos 

2 mil pessoas.

NÚMERO DE CURSOS E RECEITAS

Realizarmos 40 cursos e 120

receitas diferentes.

METAS 
DO 
PROJETO

CAPACITAÇÃO

Capacitar todas as pessoas que

fizerem o curso para que consigam

multiplicar o que aprenderam.



SUSTENTABILIDADE 

O Projeto Culinária Sustentável será neuralizado pela

empresa Ecotransforma e receberá o selo Ecotransforma

Tag, para que as emissões de gases de efeito estufa

(GEE) decorrentes de qualquer atividade humana como

produtos, serviços, construções DURANTE o evento

sejam compensadas.



Contato
(51) 3737.0809

contato@vrprojetos.com.br


