
 

 

 

6º CONCURSO GASTRONÔMICO SHOW DE LÁCTEOS NOVOS 
TALENTOS  

 

O Espaço Sabor Rural da 25º Agrinordeste apresenta a VI edição do 
concurso Gastronômico para estudantes, Show de Lácteos Novos 

Talentos. 
 

1. Objetivo 

O concurso visa promover a integração dos alunos dos cursos de 

Gastronomia, Hotelaria, cozinheiro ou afins, incentivando o trabalho 

de pesquisa sobre ingredientes regionais em produções 
gastronômicas e relacionar competências teóricas e práticas.  

 
2. Participantes 

Alunos devidamente matriculados nos cursos de Gastronomia, pré-
selecionados pelas instituições de ensino participantes. As inscrições 

devem ser feitas por duplas. 
 

3. Avaliação 

Período: de 23 a 25 de agosto de 2017 
Local: Centro de Convenções de Pernambuco – Olinda/PE. 

Horário: Todos os alunos deverão se apresentar devidamente 
uniformizados às 8h00min do dia 23/08/2016 ocasião em que 

tomarão conhecimento da data e hora de suas apresentações, a qual 
será obtida por intermédio de sorteio inclusive da dupla que se 

apresentará logo após o anuncio da ordem de apresentação dos 
candidatos. Em caso de atraso o aluno será imediatamente 

desclassificado. O sorteio de ingredientes, ordem de data e hora de 

apresentação e demais regras serão apresentadas nesse momento 
aos alunos selecionados por cada instituição de ensino. 

Todos os pratos deverão ser inteiramente preparados no dia do 
concurso no Espaço Sabor Rural nas dependências da XXV 

Agrinordeste no setor de Feiras do Centro de Convenções de 
Pernambuco. 

A avaliação será feita mediante pontuação, totalizando 100 pontos 
para cada participante. 

 
 



 

 

4.1 Critérios de avaliação 

 
Jurados de cozinha: Habilidades práticas e profissionais 

Total: 25 pontos 

 
    A. 0 – 5 pontos 

Preparação de mise en place para o bom desempenho durante o 

serviço. 

Adequação ao horário de trabalho e término pontual do mesmo. 

Limpeza e higiene de alimentos e praça, por exemplo: utensílios e 

equipamentos não utilizados durante 20 minutos não deverão estar 

na praça. 

Trabalho sistemático de uma tarefa por vez. 

Armazenamento dos produtos (organização das geladeiras, facas, 

equipamentos e alimentos). 

Armazenamento de lixo e sobras na área de trabalho. 

 

B. 0 – 5 pontos 
Preparação e manipulação de acordo com as normas profissionais, 

por exemplo: utilização correta de papel-toalha quando utilizados na 

limpeza, no avental ou como secar as mãos; utilização correta de 

luvas, para última etapa do empratamento ou destrinchamento. 

 

C. 0 – 10 pontos 
Aplicação correta da técnica clássica de cocção. 

Técnicas devem ser aplicadas respeitando as receitas. 

Execução lógica das tarefas, evitando repetições de cortes de 

alimento em diversas situações. 

Eficiência nas habilidades de cozinha como: picar, fatiar, cortar, 

desossar ou filetar. 

Preparação final e porcionamentos corretos. 

Temperaturas finais das preparações. 

Os sabores e texturas de sopas, molhos, coberturas correspondem 

aos implicados na receita e têm consistências corretas. 

Preparação de acordo com a ficha operacional. 

Equilíbrio de sabores. 



 

 

 

D. 0 – 5 pontos 
Os alimentos devem manter seus sabores típicos. A combinação dos 

itens deve ser apropriada e produzir uma experiência sensorial 

agradável. 

 
Jurados do restaurante: Apresentação e degustação 

Total: 75 pontos 
 

      A. 0 – 30 pontos 
Disposição limpa e precisa, guarnições não artificiais, arranjos 

rápidos, empratamento perfeito para criar aparência apetitosa. 

Serão avaliados: Frescor, coloração, facilidade para degustar, 

distância entre os componentes e temperatura desejada bem como o 

tamanho das porções e o equilíbrio nutricional entre proteína e 

carboidratos. 

 

B. 0 – 45 pontos 
Sabor, textura, ponto de cocção, criatividade e praticidade. 

Equilíbrio e harmonia entre os sabores. 

Os ingredientes principais trazem os sabores dominantes? 

Os componentes combinam? 

As temperaturas estão corretas? 

As texturas refletem as técnicas corretas? 

A consistência e a escolha do molho são corretas para os elementos? 

Texturas leves e lisas? 

É possível reproduzir o cardápio para 30 – 50 porções? 

 
No caso de atraso na entrega do prato para a mesa julgadora, será 

descontado 1 (um) ponto por minuto atrasado na pontuação final. O 

aluno que ultrapassar 5 (cinco) minutos de atraso será 
imediatamente desclassificado. 

 
Em caso de empate na pontuação final, o item higiene servirá como 

critério de desempate. 
O resultado final será designado em função da soma dos resultados 

obtidos pelo candidato. 



 

 

 

5. Uniformes 

O aluno deverá trajar calça preta, sapato preto de segurança (não 
será permitido o uso de tênis), lenço branco. A dólmã Branca com 

o nome do Candidato e sem a identificação da instituição que 
representa será fornecida pela organização do Concurso.   

 
6. Infra-estrutura 

A Organização do evento disponibilizará para cada candidato: 
- Fogão; 

- Pia com um ponto de água; 

- Refrigerador; 
- Forno convencional; 

 
 

Escumadeira 1 

Concha (Grande) 1 

Concha (Pequena) 1 

Colher de Inox Lisa 1 

Colher de Inox 

Perfurada 

1 

Colher de Altileno 4 

Copo Medidor 1 

Escorredor 1 

Chinois 1 

Jogo de Canudo (p,m,g) 1 

Jogo de Bowl (p,m,g) 1 

Sauteuse Grande 1 

Sauteuse Pequena 1 

Panela (Ø 20 Cm) 1 

Panela (Ø 24 Cm) 1 

Panela (Ø 28 Cm) 1 

Caçarola (Ø 24 Cm) 1 

Caçarola (Ø 28 Cm) 1 

 

 
Dois liquidificadores estarão disponíveis na cozinha para que todos os 

participantes utilizem. 



 

 

 

O candidato poderá trazer utensílios pessoais para elaboração e 
apresentação dos pratos. 

Os pratos para apresentação e degustação das produções finais são de 

responsabilidade da organização do concurso. 
 

7. Premiação* 

   1. Estágio no Restaurante Oficina do Sabor para a dupla primeira colocada 

   2. R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) para a dupla primeira 

colocada 

   3. R$ 1.000,00(Hum mil reais) para a dupla segunda colocada 

   4. R$ 500,00 (Quinhentos reais) para a dupla terceira colocada 

* Os três primeiros colocados receberão também Troféu e todos os 

participantes receberão certificado fornecido pela Faepe. 

 

8. Considerações finais 

 

O prêmio é pessoal e intransferível 
 

A decisão do júri é incontestável 

 
Os participantes se responsabilizarão pela locomoção, estadia e 

alimentação para participação no concurso. 
 

Ao se apresentarem no Centro de Convenções de Pernambuco, 
deverão portar documento original de identidade e comprovante de 

matrícula em instituição de ensino dos cursos de Gastronomia, 
Hotelaria, cozinheiro ou afins. Os alunos que não portarem os 

documentos solicitados serão desclassificados. 
 

Para maiores informações solicitamos o obséquio de contatar Luciano 
Roberto nos telefones (81) 32524121-991140345 ou pelo e-mail 

lucianoroberto64@yahoo.com.br. 
Favor confirmar sua participação bem como enviar nome da dupla 

selecionada com respectivos contatos e tamanhos de dolmas até dia 

05.08.2017. 
 

Att 
Organização 

mailto:lucianoroberto64@yahoo.com.br

