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MELHOR 
CANAL DE 

CONTEÚDO



Youtube



3M inscritos

ARTE CULINÁRIA
.

Tata Pereira.
O meu intuito é facilitar a vida das 
pessoas e apresentar uma culinária 
descomplicada, prática e divertida. 
“

https://www.youtube.com/channel/UC
Kprb2rS223xM5uNsbrSVAg

Vote #HomeChefsAC para “Melhor do Ano”

https://www.youtube.com/channel/UCKprb2rS223xM5uNsbrSVAg


1M inscritos

ROLÊ GOURMET
.

Otávio Albuquerque     e 
PC Siqueira.

Culinária Avant-garde por PC Siqueira e Otávio Albuquerque. 
Receitas fáceis, simples e gostosas pra você que já domina as 
panelas ou nunca se aventurou na cozinha. Aqui você aprende 
a largar da preguiça e partir pra ação. Se vai dar certo, ou 
errado, tanto faz! O que importa é cozinhar com fome, com um 
amigo e, se der, com uns bons drinques pra acompanhar.

“
https://www.youtube.com/user/oRoleGourmet

Vote #HomeChefsRG para “Melhor do Ano”

https://www.youtube.com/user/oRoleGourmet


2M inscritos

CULINÁRIA EM CASA 
.

Luciana Mirihad.
Receitas diárias, práticas, saborosas 
e rápidas para facilitar o seu dia a 
dia.
“

https://www.youtube.com/user/culinariaemcasa

Vote #HomeChefsCS para “Melhor do Ano”

https://www.youtube.com/user/culinariaemcasa


2,6M inscritos

RECEITAS DE PAI 
.

Diego Assalve.
Aqui no canal Receitas de Pai você vai encontrar muitas 
receitas e também muita risada com o melhor Pai do 
mundo.
Todo nosso trabalho é feito com muito amor, tendo ao 
lado minha maravilhosa esposa e meus dois filhos.

“
https://www.youtube.com/channel/UCF5WzS-iBJRfp_EcFI-GT1w

Vote #HomeChefsRDP para “Melhor do Ano”

https://www.youtube.com/channel/UCF5WzS-iBJRfp_EcFI-GT1w


3,3M inscritos

ANA MARIA BROGUI 
.

Caio Novaes .
Ana Maria Brogui é o primeiro programa de 
culinária do Youtube Brasil. Apresentado por 
Caio Novaes, que tenta mostrar que cozinhar 
não é tão complicado quanto parece.

“
https://www.youtube.com/user/brogui

Vote #HomeChefsAMB para “Melhor do Ano”

https://www.youtube.com/user/brogui


Instagram



405K seguidores

MONICA 
WAGNER 

.
.

Sempre gostei de comer bem. Minha avó é 
confeiteira e minha mãe também adora cozinhar. 
Então, comecei a desenvolver receitas para que 
pudesse comer sem culpa. Nunca fiz curso de 
culinária… aprendi a cozinhar cozinhando, 
testando e errando.

“
https://www.instagram.com/monicawwagner/

Vote #HomeChefsMW para “Melhor do Ano
Ano”

”

https://www.instagram.com/monicawwagner/


175K seguidores

MICHELLE 
FRANZONI 

.
.

O Blog da Mimis foi criado em setembro de 
2012, com a ideia de compartilhar meus 
conhecimentos em culinária saudável, 
atividade física e qualidade de vida.

“
https://www.instagram.com/blogdamimis/

Vote #HomeChefsMF para “Melhor do Ano”

https://www.instagram.com/blogdamimis/


176K seguidores

PAULINHA 
BOQUE 

.
.

Sou culinarista e idealizadora da crepioca.
Trabalho com redes sociais há mais de 8 anos. 
Mantenho relacionamento ativo e diário com minhas 
seguidoras queridas e engajadas.  Me sinto muito  
feliz em oferecer esse material fruto de muito 
trabalho e amor.

“
https://www.instagram.com/lardocelarbypaulinha/

Vote #HomeChefsPB para “Melhor do Ano”

https://www.instagram.com/lardocelarbypaulinha/


1,4M seguidores

IGOR ROCHA 
.

.
Receitas fáceis e rápidas 
diariamente.
Pra comer sem culpa
Receitas “foodporn”

“
https://www.instagram.com/byigorhealthy/

Vote #HomeChefsIR para “Melhor do Ano”

https://www.instagram.com/byigorhealthy/


2,5M seguidores

EMAGRECIMENTO FEMININO 
.

Karina Peloi.
Com o propósito de ajudar milhares de mulheres a 
serem mais magras e felizes, criou o Método Magra 
Para Sempre, hoje reconhecido nacionalmente pela 
simplicidade, cientificidade e capacidade de gerar 
resultados.

“
https://www.instagram.com/karinapeloinutricionista/

Vote #HomeChefsEF para “Melhor do Ano”

https://www.instagram.com/karinapeloinutricionista/


Blogs



3M YT, 257K IG e 

3M FB

PANELATERAPIA
.

Tatiana Romano.
Um dos blogs pioneiros de receitas 
fáceis, saborosas, rápidas e com 
ingredientes possíveis.
“

https://panelaterapia.com/

Vote #HomeChefsPTP para “Melhor do Ano”

https://panelaterapia.com/


139K IG e 160K FB

DESTEMPERADOS
.

Diego Fabris, Diogo Carvalho

e Lela Zaniol.
Não somos especialistas, somos consumidores 
loucos por viver a gastronomia em todos os seus 
sentidos. O Destemperados tem a missão de 
mapear o Brasil (e partes do mundo) 
gastronômico.

“
https://destemperados.clicrbs.com.br/

Vote #HomeChefsDTP para “Melhor do Ano”

https://destemperados.clicrbs.com.br/


370K YT, 405K IG e 

267K FB

PANELINHA
.

Rita Lobo .
Criado em 2000 por Rita Lobo, Panelinha é 
site, editora de livros, produtora de TV e 
canal do YouTube. Mas acima de tudo é 
garantia de receitas que funcionam.

“
https://www.panelinha.com.br/

Vote #HomeChefsPanelinha para “Melhor do Ano”

https://www.panelinha.com.br/


75K IG e 350K FB

CUECAS NA COZINHA 
.

Ale Guerra .
Estilo de Vida por Ale Guerra - Comer e 
Beber Bem; Viajar; Receber os Amigos; 
Preparar Receitas Fáceis, Práticas e Rápidas; 
Cuidar de Si; Pensar no Outro; Decorar -
enfim, Curtir a Vida!

“
https://www.cuecasnacozinha.com.br/

Vote #HomeChefsCC para “Melhor do Ano”

https://www.cuecasnacozinha.com.br/


72K IG e 36K FB

NA MINHA PANELA 
.

Cami e Rafa .
Não somos chefs, apenas 2 apaixonados por culinária. A ideia 
do blog surgiu como uma forma de compartilhar nossas 
invenções na cozinha com nossos amigos. (...)mas sempre 
focados no propósito de: Fazer receitas possíveis, com 
ingredientes simples (e amor) para quem não tem tanto tempo 
para se dedicar a cozinha!

“
https://www.naminhapanela.com/

Vote #HomeChefsNMP para “Melhor do Ano”

https://www.naminhapanela.com/


Facebook



3M de fãs

ARTE CULINÁRIA
.

Tata Pereira.
O meu intuito é facilitar a vida das 
pessoas e apresentar uma culinária 
descomplicada, prática e divertida. 
“

https://www.facebook.com/TataPereiraa/

Vote #HomeChefsAC para “Melhor do Ano”

https://www.facebook.com/TataPereiraa/


PANELATERAPIA
.

Tatiana Romano.
Um dos blogs pioneiros de receitas fáceis, 
saborosas, rápidas e com ingredientes 
possíveis.
“

https://www.facebook.com/panelaterapia/

3M de fãs

Vote #HomeChefsPTP para “Melhor do Ano”

https://www.facebook.com/panelaterapia/


RECEITAS E TEMPEROS 
.

Sandra Matarazzo .
Receitas e Temperos é um dos principais blogs na 
categoria de Gastronomia no país, se tornou 
referência. Virou também livro...E o trabalho, a 
dedicação e o amor continuam aqui, todos os dias 
firmes e fortes.

“
https://www.facebook.com/receitasetemperos/

6M de fãs

Vote #HomeChefsRT para “Melhor do Ano”

https://www.facebook.com/receitasetemperos/


RECEITAS DE MINUTO 
.

Gisele Souza .
O receitas de minuto é um blog e canal no youtube onde é 
possível reunir dicas e receitas práticas, que qualquer pessoa 
sem experiência possa fazer e se livrar do miojo com salsicha 
de um vez por todas, amamos ensinar e essa é nossa missão, 
levar todo mundo para cozinha sem medo de errar. Aqui as 
receitas são práticas, econômicas e para todos os públicos: 
desde vegetarianos até carnívoros.

“
https://www.facebook.com/ReceitasDeMinuto/

3M de fãs

Vote #HomeChefsRDM para “Melhor do Ano”

https://www.facebook.com/ReceitasDeMinuto/


493K de fãs

ANA MARIA BROGUI 
.

Caio Novaes .
Ana Maria Brogui é o primeiro programa de 
culinária do Youtube Brasil. Apresentado por 
Caio Novaes, que tenta mostrar que cozinhar 
não é tão complicado quanto parece.

“
https://www.facebook.com/anamariabrogui/

Vote #HomeChefsAMB para “Melhor do Ano”

https://www.facebook.com/anamariabrogui/


MELHOR 
CONTEÚDO 
POR LINHA 
ALIMENTAR



Prática



22K YT, 723K IG e 

370K FB

RECEITAS EM 15S 
.

João Pedro .
O Receitas em 15 Segundos é o primeiro 
canal brasileiro de receitas no instagram. 
Quero provar que cozinhar é fácil! Te provo 

isso em só 15 segundos. E acredite, não 
precisa de mais.

“
https://www.instagram.com/receitasem15s/?hl=pt-br

Vote #HomeChefsR15 para “Melhor do Ano”

https://www.instagram.com/receitasem15s/?hl=pt-br


182K YT, 13K IG e 

28K FB

MICRO SOBREVIVÊNCIA 
.

Filipe Soares.
Único canal de culinária 100% 
micro-ondas do mundo, todo 
tipo de comida no micro-ondas.

“
https://www.youtube.com/user/microsobrevivencia

Vote #HomeChefsMS para “Melhor do Ano”

https://www.youtube.com/user/microsobrevivencia


732K YT, 158K IG e 

3M FB

RECEITAS DE MINUTO 
.

Gisele Souza .
O receitas de minuto é um blog e canal no youtube onde é 
possível reunir dicas e receitas práticas, que qualquer pessoa 
sem experiência possa fazer e se livrar do miojo com salsicha 
de um vez por todas, amamos ensinar e essa é nossa missão, 
levar todo mundo para cozinha sem medo de errar. Aqui as 
receitas são práticas, econômicas e para todos os públicos: 
desde vegetarianos até carnívoros.

“
https://www.youtube.com/user/receitasdeminuto

Vote #HomeChefsRDM para “Melhor do Ano”

https://www.youtube.com/user/receitasdeminuto


65K IG

COZINHANDO 

PARA 2 OU 1 

.
Luciana.

Aqui que divido minhas experiências e dicas 
para quem também (ou melhor, a partir de 
agora convivia) com o dilema Fome x 
Preguiça. Seus problemas acabaram!

“
https://www.instagram.com/cozinhandopara2ou1/

Vote #HomeChefs21 para “Melhor do Ano”

https://www.instagram.com/cozinhandopara2ou1/


133K YT e 5K FB

SÓ RECEITAS
.

Maria Costa .
As melhores receitas de culinária 

você encontra aqui, receitas rápidas e 
fáceis que veio para facilitar a sua 
vida na cozinha.

“
https://www.youtube.com/channel/UCo9C07AauSFgRw5aOLLw7
Ow

Vote #HomeChefsSR para “Melhor do Ano”

https://www.youtube.com/channel/UCo9C07AauSFgRw5aOLLw7Ow


Fit & Light



709K IG e 404K FB

BLOG DA DRIKA
.

Adriana Thyssen.
Ajudo pessoas a que se inspiram na minha luta 
para que consigam de uma vez por todas 
pararem de sofrer com dietas e entenderem 
que mudando a cabeça e encarando como 
estilo de vida tudo fica mais claro.

“
https://www.instagram.com/blogdadrika/

Vote #HomeChefsBD para “Melhor do Ano”

https://www.instagram.com/blogdadrika/


328K YT, 452K IG, 

330K FB

EMAGRECER CERTO 
.

Yamily.
Aqui você vai encontrar um pouco de 
tudo, de receitas lights a gordices do 
bem porque ninguém vive só de 
dieta. Então inscreva-se e seja feliz!

“
https://www.instagram.com/emagrecercerto/

Vote #HomeChefsEC para “Melhor do Ano”

https://www.instagram.com/emagrecercerto/


557K IG

NUTRINDO RECEITAS 
.

Débora Lopes .
Uma nutricionista engenheira hiperativa 
com um grande apetite por conhecimento, 
formada em Nutrição...Eis uma goiana que 
adora estudar, dias nublados e está longe 
de se encaixar em rótulos.

“
https://www.instagram.com/nutrindoreceitas/

Vote #HomeChefsNR para “Melhor do Ano”

https://www.instagram.com/nutrindoreceitas/


245K YT, 412K IG, 

4M FB

LUCILIA DINIZ
.

.
Emagreci 61 kg com reeducação 

alimentar e exercícios e para ajudar 
reúno dicas para perder peso e 
receitas light.

“
https://www.instagram.com/LuciliaDiniz/

Vote #HomeChefsLD para “Melhor do Ano”

https://www.instagram.com/LuciliaDiniz/


2.5M IG

EMAGRECIMENTO 

FEMININO 

.
Karina Peloi.

Com o propósito de ajudar milhares de 
mulheres a serem mais magras e felizes, criou o 
Método Magra Para Sempre, hoje reconhecido 
nacionalmente pela simplicidade, cientificidade 
e capacidade de gerar resultados.

“
https://www.instagram.com/karinapeloinutricionista/

Vote #HomeChefsEF para “Melhor do Ano”

https://www.instagram.com/karinapeloinutricionista/


Vegano &   
Vegetariano



62K YT, 23K IG, 44K 

FB

VIEWGANAS
.

Mari Malagutti 

e Bia Barneschi.
Quando seus amigos fanáticos por carne se esquecem de 
comer o churrasco porque estão com a boca cheia de 
comida vegana e raspando os pratos, está na hora de 
entregar o ouro. O Viewganas reúne a coletânea de três 
anos de experiências de duas taurinas comilonas. Comida 
ao melhor estilo “casual dining”, de primeira, pra quem 
não gosta de comer pouco.

“
https://www.youtube.com/channel/UCc9M8_pF78tYblW8nMHXUqg

Vote #HomeChefsVW para “Melhor do Ano”

https://www.youtube.com/channel/UCc9M8_pF78tYblW8nMHXUqg


96K IG e 2K FB

VEGANA PRÁTICA 
.

Juliana Couto .
Amo cozinhar, e aqui mostro as 
minhas aventuras na cozinha, 
com receitas práticas e 
acessíveis.

“
https://www.instagram.com/veganapratica/

Vote #HomeChefsVP para “Melhor do Ano”

https://www.instagram.com/veganapratica/


370K YT, 125K IG, 

150K FB

PRESUNTO 

VEGETARIANO 

.
Paula Lumi .

Nosso blog tem como objetivo mostrar quão 
prática, versátil e variada pode ser a culinária 
vegetariana para quem gosta ou não de carne. 
Aqui você encontra receitas com legumes, 
cogumelos, grãos, sementes, frutas, e sobretudo 
amor.

“
https://www.youtube.com/user/PresuntoVegetariano

Vote #HomeChefsPV para “Melhor do Ano”

https://www.youtube.com/user/PresuntoVegetariano


183K IG, 75K FB

ALANA ROX 
.

.
Autora livro e apresentadora do “Diário de Uma Vegana” 
no canal GNT. Aqui só compartilho amor em forma de 
estudo e muita vontade. Porque conhecimento 
compartilhado, é amor em dobro retornado. Poesia em 
forma de receitas funcionais vegetarianas sem glúten, sem 
lactose, sem ovos ou qualquer ingrediente que possa 
prejudicar, tantas vezes em silêncio, o organismo. 

“
https://www.instagram.com/alana_rox/?hl=pt-br

Vote #HomeChefsAR para “Melhor do Ano”

https://www.instagram.com/alana_rox/?hl=pt-br


265K YT e 146K IG 

e 256K FB

VEGETARIRANGO
.

.
O VegetariRANGO é um canal de 
culinária vegetariana bem humorado, 
que apresenta receitas simples, 
práticas e fáceis de fazer.

“
Flavio Giusti

https://www.youtube.com/user/vegetarirango

Vote #HomeChefsVR para “Melhor do Ano”

https://www.youtube.com/user/vegetarirango


Culinária 
inclusiva



25K YT, 130K IG, 

18K FB

FRU-FRUTA
.

.
Por aqui você encontra receitas 
deliciosas, desenvolvidas com muito 
carinho. Procuro criar comida que faz 
bem pro corpo e pra alma!

“
Pati Bianco

https://www.instagram.com/patibianco/

Vote #HomeChefsFF para “Melhor do Ano”

https://www.instagram.com/patibianco/


23K YT, 274K IG, 

170K FB

VIDA LOW CARB 
.

.
“

Mariana Montezzana

Aqui você vai encontrar dicas de saúde, emagrecimento e 
mudança de hábitos, baseadas na minha experiência com a 
dieta de baixo consumo de carboidratos.
Assim surgiu o Blog Vida Low Carb, com propósito de 
compartilhar minhas dicas e experiências com quem também 
quer emagrecer e nunca mais perder o controle sobre o peso.

https://www.instagram.com/vidalowcarb/?hl=pt-br

Vote #HomeChefsVLC para “Melhor do Ano”

https://www.instagram.com/vidalowcarb/?hl=pt-br


246K YT, 523K IG, 

75K FB

VIVER SEM TRIGO 
.

.
“

Paula Martins

Meu objetivo é mostrar os benefícios de 
uma vida sem o trigo na manutenção do 
peso, no controle do índice glicêmico e na 
diminuição da circunferência abdominal.

https://www.instagram.com/viversemtrigo/

Vote #HomeChefsVST para “Melhor do Ano”

https://www.instagram.com/viversemtrigo/


350K YT, 39K IG, 

197K FB

RECEITAS DA MUSSINHA 
.

.
“

Carol Mussi

As mais variadas receitas vegetarianas e vegan-
friendly para fazer na sua casa, sem complicações ou 
dificuldades! Explicações passo a passo de pratos 
doces e salgados, sem ovo e com opções sem lactose, 
que vão te tornar um expert na cozinha.

https://www.youtube.com/user/receitasdamussinha/featured

Vote #HomeChefsRM para “Melhor do Ano”

https://www.youtube.com/user/receitasdamussinha/featured


60K YT, 120K IG, 

130K FB

LACTOSE NÃO 
.

.
“

Flavia Machioni

Nesses anos que trabalho com o blog e busco meu 
bem-estar e a cura para meus desconfortos, percebi 
que a alimentação vai muito além do que escolhemos 
colocar ou tirar do nosso prato.

https://www.instagram.com/flaviamachioni/

Vote #HomeChefsLN para “Melhor do Ano”

https://www.instagram.com/flaviamachioni/


Doces & 
Sobremesas



9K YT, 63K IG, 60K 

FB

GORDELÍCIAS
.

.
“

Raquel Arellano

Receitas dos cadernos da avó, dos livros preferidos, 
das revistinhas de banca de jornal. Culinária feita por 
“gente como a gente”, que já queimou muito arroz, 
calda de açúcar e que segue em busca de sabores que 
acariciem a alma.

https://www.instagram.com/gordelicias/

Vote #HomeChefsGD para “Melhor do Ano”

https://www.instagram.com/gordelicias/


3M YT, 819K IG, 

813K FB

DANI NOCE 
.

.
“Aqui no canal você encontra inúmeras receitas bem 

humoradas de confeitaria, bons drinks e salgados 
deliciosos e meus programas de viagens ao redor do 
mundo em busca de lugares incríveis, experiências 
maravilhosas e comidas deliciosas.

https://www.youtube.com/user/nocedanielle

Vote #HomeChefsDN para “Melhor do Ano”

https://www.youtube.com/user/nocedanielle


FICA, VAI TER SOBREMESA 
.

.
“O blog nasceu com o intuito de compartilhar as 

minhas experiências na cozinha, as coisas que 
aprendo pela vida e o que me faz feliz.
Minha cozinha é meu parque de diversões, meu 
paraíso e minha sala de terapia. Entrem, fiquem à 
vontade, e façam sempre da cozinha uma diversão.

Mirella Camargo e 

Andrea Buch

35K IG, 7K FB

https://www.instagram.com/vaitersobremesa/

Vote #HomeChefsFVTS para “Melhor do Ano”

https://www.instagram.com/vaitersobremesa/


RAIZA COSTA 
.

.
“Aqui você aprende essas técnicas sem 

atalhos, sem simplificar, tudo tin tin por tin
tin pra conseguir fazer os doces tão lindos e 
saborosos quanto os que você vê nas 
Pâtisseries mundo afora.

750K YT, 300K IG, 

280K FB

https://www.youtube.com/user/raizabdcosta

Vote #HomeChefsRC para “Melhor do Ano”

https://www.youtube.com/user/raizabdcosta


TABATA ROMERO 
.

.
“Uma maneira de incentivar o Faça e 

Venda com dicas empreendedoras e 
motivacionais...um canal que visa 
transformar as receitas e doces em 
produtos venda ́veis!

440K YT, 59K

https://www.instagram.com/tabataromeroo/

Vote #HomeChefsTR para “Melhor do Ano”

https://www.instagram.com/tabataromeroo/


Fotografia



Foodporn



Find and Eat
.

.
“Marcelo é jornalista e apreciador da arte de cozinhar, 

comer e de escrever. Além de se arriscar no preparo 
de algumas iguarias, está sempre em busca de 
novidades, chefs e locais que ofereçam pratos de 
tempero marcante e agradável.

79K IG

Marcelo Volpato 

https://www.instagram.com/findandeat/

Vote #HomeChefsFAE para “Melhor do Ano”

https://www.instagram.com/findandeat/


SEM MEDIDA 
.

.
“Somos um Espaço Gastronômico feito 

para compartilhamento de receitas, 
técnicas de cozinha, dicas de viagem, 
serviços, guia de restaurantes e eventos 
etc.

17K IG, 22K FB

Larissa Januário 

https://www.instagram.com/semmedida/

Vote #HomeChefsSM para “Melhor do Ano”

https://www.instagram.com/semmedida/


Boas de Garfo 
.

.
“Um blog para quem ama comida em todas suas 

esferas. Trazemos dicas de restaurantes do Brasil e do 
mundo afora, além de receitas, viagens com roteiros 
gastronômicos, notícias, tendências e curiosidades 
sobre esse universo.

116K IG, 17K FB

Gabi & Bella 

https://www.instagram.com/boasdegarfo/?hl=pt-br

Vote #HomeChefsBG para “Melhor do Ano”

https://www.instagram.com/boasdegarfo/?hl=pt-br


GORDINHA DE ALMA 
.

.
“O blog Gordinha de alma é escrito por Bruna Lara, 

redatora publicitária que não sabe cozinhar mas 
considera a comida uma das maravilhas do 
universo. Um belo dia resolveu compartilhar suas 
experiências gastronômicas com todos na Internet.

48K IG e 2K FB

Bruna Lara 

https://www.instagram.com/gordinhadealma/?hl=pt-br

Vote #HomeChefsGA para “Melhor do Ano”

https://www.instagram.com/gordinhadealma/?hl=pt-br


ONDE COMER NO RIO 
.

.
“Duas amigas apaixonadas pelo Rio de Janeiro 

que mostram desde museus, a trilhas e bares 
passando por todo tipo de evento que acontece 
na Cidade Maravilhosa. Da zona norte a zona 
sul, do Leme ao Pontal, da Pavuna a Botafogo.

87K IG

Suzanne Moraes e 

Natália Alves

https://www.instagram.com/ondecomernorio/

Vote #HomeChefsOCR para “Melhor do Ano”

https://www.instagram.com/ondecomernorio/


Gastronomia 
Social 



Organização 



GASTROMOTIVA
.

.
“A Gastromotiva tem como essência promover a transformação social 

por meio da gastronomia. E ela faz isso de duas formas:
Disseminamos o potencial do Movimento da Gastronomia Social, 
através de palestras, eventos e outras experiências inovadoras.
Educação é a chave para a mudança. Criamos e oferecemos um curso 
de capacitação para jovens talentos e apoio a 
microempreendedores. E assim, formamos multiplicadores.

61K IG, 140K FB

http://www.gastromotiva.org/pb/

Vote #HomeChefsGM para “Melhor do Ano”

http://www.gastromotiva.org/pb/


BANCO DE 

ALIMENTOS 

.
.

“Fundada em 1998, a ONG Banco de Alimentos é uma associação civil que 
recolhe alimentos que já perderam valor de prateleira no comércio e 
indústria, mas ainda estão perfeitos para consumo, e os distribui onde 
são mais necessários. No lugar de descartar legumes, massas, frutas, 
entre outros, os parceiros doam os excedentes à ONG que repassa tudo 
às instituições sociais cadastradas no projeto. Essa distribuição permite a 
complementação nutricional de refeições servidas para milhares de 
crianças, jovens, adultos e idosos na cidade de São Paulo, todos os dias.

4K IG, 46K FB

https://www.bancodealimentos.org.br/

Vote #HomeChefsBA para “Melhor do Ano”

https://www.bancodealimentos.org.br/


GOOD TRUCK 
.

.
“Movimento que leva a lógica do consumo 

consciente pra jovens à partir do preparo 
de refeições pra pessoas carentes, usando 
insumo que iria pro lixo.

7K IG, 8K FB

http://flordesal.blog.br/goodtruck/

Vote #HomeChefsGT para “Melhor do Ano”

http://flordesal.blog.br/goodtruck/


SOCIEDADE VEGETARIANA 

BRASILEIRA 

.
.

“A Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) é 
uma organização sem fins lucrativos que opera 
desde 2003 com recursos advindos de doações 
de seus filiados e apoiadores, entre outras 
fontes de receita minoritárias.

200K IG, 165K FB

https://www.svb.org.br/

Vote #HomeChefsSVB para “Melhor do Ano”

https://www.svb.org.br/


SLOW FOOD 
.

.
“O princípio básico do movimento é o direito ao prazer da 

alimentação, utilizando produtos artesanais de qualidade especial, 
produzidos de forma que respeite tanto o meio ambiente quanto as 
pessoas responsáveis pela produção, os produtores.
O Slow Food opõe-se à tendência de padronização do alimento no 
Mundo, e defende a necessidade de que os consumidores estejam 
bem informados, se tornando co-produtores

59K IG, 44K FB

http://www.slowfoodbrasil.com/

Vote #HomeChefsSFB para “Melhor do Ano”

http://www.slowfoodbrasil.com/


Personalidade 



ANA LUIZA 

TRAJANO 

.
.

“Pesquisadora da Cozinha Brasileira, 
Colunista da Revista Claudia, 
Presidente do Instituto Brasil a gosto.

35K IG

https://www.instagram.com/analuizatrajano/

Vote #HomeChefsALT para “Melhor do Ano”

https://www.instagram.com/analuizatrajano/


DAVID 

HERTZ 

.
.

“Chef e empreendedor social, David é o 
fundador da Gastromotiva e o grande 
impulsionador do Movimento da 
Gastronomia Social no Brasil e no Mundo.

15K IG

https://www.instagram.com/davidhertz/

Vote #HomeChefsDH para “Melhor do Ano”

https://www.instagram.com/davidhertz/


GABI 

MAHAMUD 

.
.

“Eu sou a Gabi. Sou culinarista especializada em alimentação 
vegana e saudável, sou colunista da Revista Tutano 
Gastronomia e do Presunto Vegetariano, dou workshops, 
consultorias e participo de inúmeros eventos da área. Fundei o 
Good Truck em parceria com uma grande chef brasileira e 
estou sempre aqui, inventando moda na cozinha, onde 
aprendo muito todo dia.

57K IG

https://www.instagram.com/gabimahamud/

Vote #HomeChefsGabi para “Melhor do Ano”

https://www.instagram.com/gabimahamud/


Profissionais 
Influenciadores



Chefs 
de

Cozinha



PAOLA CAROSELLA 
.

.
“Paola Florencia Carosella (Buenos Aires, 30 de outubro de 1972) 

é uma cozinheira, empresária executiva e chef de cozinha ítalo-
argentina radicada no Brasil. É dona do restaurante Arturito e 
do café La Guapa. Ficou conhecida ao se tornar jurada da 
versão brasileira do talent show MasterChef transmitido pela 
Band. Foi eleita a melhor chef de 2014, pelo Guia da Folha de 
S.Paulo.

4K IG, 2M IG, 712K 

FB

https://www.instagram.com/paolacarosella/

Vote #HomeChefsPaola para “Melhor do Ano”

https://www.instagram.com/paolacarosella/


THOMAS TROISGROS 
.

.
“Claude Troisgros (Roanne, Loire, 9 de abril de 1956) é um chef de 

cozinha francês, considerado um dos grandes nomes da gastronomia 
internacional no momento. Formado pela Escola de Hotelaria Thonon
Les Bains, Claude chegou ao Brasil em 1979, através de Gaston 
Lenotre e é reconhecido por ser o responsável pela criação de uma 
sólida conexão entre as cozinhas brasileira e francesa. Seus 
cardápios mesclam a técnica francesa aos produtos exóticos e 
tropicais, fazendo do restaurante "Olympe" uma experiência única.

77K IG, 2K FB

https://www.instagram.com/ttroisgros/

Vote #HomeChefsThomas para “Melhor do Ano”

https://www.instagram.com/ttroisgros/


BEL COELHO 
.

.
“Chef do Clandestino restaurante e 

apresentadora do Receita de Viagem 
(canal TLC Discovery). Participante do 
Masterchef. 

98K IG

https://www.instagram.com/belcoelho/

Vote #HomeChefsBel para “Melhor do Ano”

https://www.instagram.com/belcoelho/


BELA GIL 
.

.
“Bela Gil é uma culinarista e apresentadora de televisão brasileira. 

Atualmente comanda o programa Bela Cozinha no canal pago GNT, 
além de seu próprio canal no YouTube, onde defende uma 
alimentação consciente e saudável. Bela também é autora dos 
premiados livros Bela Cozinha - As Receitas e Bela Cozinha 2, que 
trazem receitas, informações sobre os ingredientes e dicas de estilo 
de vida que beneficiam a saúde do corpo e do meio ambiente.

348K YT, 1M IG, 

765K FB

https://www.instagram.com/belagil/

Vote #HomeChefsBGil para “Melhor do Ano”

https://www.instagram.com/belagil/


Nutricionista



FERNANDA SCHEER 
.

.
“Formada em Nutrição pela UNIVALI;

Pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional pela VP consultoria nutricional;
Especialista em Personal Diet pela NTR Cursos;
“Health Coach” formada pelo IIN- Institute for Integrative Nutrition/ NY-
EUA;
Membro do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional;
Pós graduada em Nutriendocrinologia e prevenção das doenças do 
envelhecimento pela Faculdade Uningá – Instituto Lair Ribeiro.

253K IG, 44K FB

https://www.instagram.com/fernandascheernutri/

Vote #HomeChefsFS para “Melhor do Ano”

https://www.instagram.com/fernandascheernutri/


ALESSANDRA LUGLIO 
.

.
“É nutricionista com 20 anos de experiência na 

área de alimentação equilibrada, esporte e 
vida saudável. Vê a saúde humana como parte 
de um ecossistema harmonioso.

150K IG

https://www.instagram.com/aleluglio/

Vote #HomeChefsAL para “Melhor do Ano”

https://www.instagram.com/aleluglio/


PATRICIA DAVIDSON 
.

.
“Patricia Davidson Haiat foi a primeira Nutricionista Funcional 

do Rio de Janeiro e uma das vinte primeiras do Brasil. Possui 
mais de dezesseis anos de atendimentos clínicos focados em 
emagrecimento, saúde, bem-estar, intolerâncias alimentares, 
doenças auto-imunes, desempenho físico e modulação 
nutricional.

461K IG, 76K FB

https://www.instagram.com/patriciadavidsonhaiat/

Vote #HomeChefsPD para “Melhor do Ano”

https://www.instagram.com/patriciadavidsonhaiat/


ANDREA SANTA ROSA 
.

.
“Andrea Santa Rosa Garcia atua na área da nutrição 

preventiva há mais de 15 anos. Pós-graduada em nutrição 
funcional, fitoterápica, ortomolecular, anti aging e pós-
graduanda em nutrição esportiva. Seu principal 
compromisso é com a melhora do estilo de vida e 
longevidade de seus pacientes. 

354K IG

https://www.instagram.com/andreasantarosagarcia/

Vote #HomeChefsASR para “Melhor do Ano”

https://www.instagram.com/andreasantarosagarcia/


LUCIANO BRUNO 
.

.
“O amor pela Nutrição começou inconscientemente desde que eu era 

criança, ao observar minha família preparando nosso alimento. 
O meu interesse pelo assunto aumentava cada vez mais, por isso 
decidi estudar Nutrição na Universidade de Alfenas. A minha 
principal motivação era compreender quais os benefícios e os 
malefícios que os alimentos poderiam proporcionar às pessoas.

32K YT, 765K IG

https://www.instagram.com/luciano/

Vote #HomeChefsLB para “Melhor do Ano”

https://www.instagram.com/luciano/


Celebridade



RITA LOBO 
.

.
“Formada em gastronomia nos EUA, pelo ICE (Institute

of Culinary Education), Rita começou a escrever sobre 
comida em 1995, no jornal Folha de S.Paulo. Em 2000, 
lançou o Panelinha, primeiro site de receitas testadas 
exclusivamente para internet brasileira.

870K IG

https://www.instagram.com/ritalobo/

Vote #HomeChefsRL para “Melhor do Ano”

https://www.instagram.com/ritalobo/


RODRIGO HILBERT 
.

.
“Rodrigo Hilbert Alberton é um ator, apresentador e 

ex-modelo brasileiro. Desde 2012 apresenta o 
programa de culinária Tempero de Família, no GNT, 
no qual apresenta receitas caseiras e, especialmente, 
tradicionais de famílias brasileiras.

3M IG, 471K FB

https://www.instagram.com/rodrigohilbert/

Vote #HomeChefsRH para “Melhor do Ano”

https://www.instagram.com/rodrigohilbert/


MOHAMAD HINDI 
.

.
“Paulistano, Mohamad Hindi vem de família libanesa e não é de hoje 

que trabalha com o universo da gastronomia - também, não poderia 
ser diferente para ele que cresceu em torno de mesas recheadas de 
receitas libanesas.
Ex-MasterChef, ele é dono de uma produtora de vídeo e é o 
protagonista dos vídeos originais que produz para o seu canal no 
Youtube. Cozinheiro de mão cheia, seus ingredientes preferidos são 
sal, pimenta do reino, e bacon, claro!

599K YT, 184K IG, 

79K FB

https://www.instagram.com/mohindi/

Vote #HomeChefsMH para “Melhor do Ano”

https://www.instagram.com/mohindi/


CAIO BRAZ 
.

.
“Caio Braz é um jornalista e apresentador de televisão 

brasileiro. Conhecido pela sua irreverência e bom humor em 
frente às câmeras, Caio Braz apresentou o GNT Fashion -
programa de TV líder no Brasil quando o assunto é moda, 
tendências e estilo, ao lado de Lilian Pacce por 5 anos. 
Atualmente, Caio apresenta o programa Marmitas & Merendas, 
sucesso de audiência no programa, também no GNT.

120K YT, 154K IG, 

100K FB

https://www.instagram.com/caio/

Vote #HomeChefsCBraz para “Melhor do Ano”

https://www.instagram.com/caio/


CAROLINA FERRAZ 
.

.
“Maria Carolina Álvares Ferraz é uma atriz, 

apresentadora e ex-modelo brasileira. Em 2014 
apresentou o programa culinário, Receitas da 
Carolina no GNT.

1M IG, 53K FB

https://www.instagram.com/carolinaferrazoficial/

Vote #HomeChefsCF para “Melhor do Ano”

https://www.instagram.com/carolinaferrazoficial/


JORNALISMO 
GASTRONÔMICO



Melhor mídia 
impressa



PALADAR
.

“O caderno de 
gastronomia do Estadão.

https://paladar.estadao.com.br/

Vote #HomeChefsPaladar para “Melhor do Ano”

https://paladar.estadao.com.br/


CLAUDIA 

COZINHA

.

“CLAUDIA é a mais completa revista feminina, 
que está ao seu lado em todos os desafios e 
traz a maior variedade de assuntos 
relevantes em sua vida: família, amor, 
carreira, beleza, moda e qualidade de vida.

https://claudia.abril.com.br/tudo-sobre/receitas/

Vote #HomeChefsClaudiaCozinha para 
“Melhor do Ano”

https://claudia.abril.com.br/tudo-sobre/receitas/


CASA E COMIDA
.

“Casa e Jardim traz as ideias e soluções 
de decoração, arquitetura, paisagismo, 
gastronomia e reflexões sobre o morar.

https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Comida/

Vote #HomeChefsCasaeComida para “Melhor 
do Ano”

https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Comida/


Melhor 
colunista



MARCOS 

NOGUEIRA

.

“Marcos Nogueira é jornalista profissional, 
cozinheiro amador e sommelier de 
cerveja. Escreve sobre gastronomia com 
bom humor e abordagem crítica.

Vote #HomeChefsMarcos para 
“Melhor do Ano” https://cozinhabruta.blogfolha.uol.com.br/perfil/

Colunista da Folha de S.Paulo

https://cozinhabruta.blogfolha.uol.com.br/perfil/


ARNALDO 

LORENÇATO

.

“O editor sênior Arnaldo Lorençato é crítico de 
restaurantes há 26 anos. De 1992 para cá, fez 
mais de 15 000 avaliações de estabelecimentos. 
Além das atividades na Vejinha, leciona na 
Universidade Mackenzie.

https://vejasp.abril.com.br/blog/arnaldo-lorencato/

Vote #HomeChefsArnaldo para 
“Melhor do Ano”

Colunista da Veja S. Paulo 

https://vejasp.abril.com.br/blog/arnaldo-lorencato/


RUSTY 

MARCELLINI

.

“Rusty Marcellini viaja pelo Brasil atrás de histórias fascinantes 
de pessoas que lidam com a gastronomia.
Rusty é comentarista de gastronomia dos programas CBN 
Sabores (rede nacional), CBN Sabores BH (rede local) e jurado 
do reality Cozinheiros em Ação, do Canal GNT. Dá aulas de 
culinária e realiza excursões gastronômicas pelo Brasil e pelo 
mundo.

http://www.rustymarcellini.com.br/

Vote #HomeChefsRusty para “Melhor do 
Ano”

Colunista da CBN 

http://www.rustymarcellini.com.br/


Melhor 
destaque do 

ano



(A)VENTURA NA 

COZINHA

.

“Juliana Ventura é jornalista formada pela PUC-SP 
(Pontifícia Universidade Católica de São Paulo), pós-
graduada em gastronomia pela Universidade 
Anhembi Morumbi e professora de culinária para 
crianças. 

Vote #HomeChefsAventura para 
“Melhor do Ano”

Colunista da Folha de S.Paulo

https://f5.folha.uol.com.br/colunistas/aventura-na-cozinha/

https://f5.folha.uol.com.br/colunistas/aventura-na-cozinha/


ELA GASTRONOMIA
.

“Tudo sobre os chefs e pratos que nos 
fazem suspirar, além de receitas e 
das críticas dos nossos experts em 
gastronomia, vinhos e drinques.

https://oglobo.globo.com/ela/gastronomia/

Vote #HomeChefsElaGastronomia para 
“Melhor do Ano”

Caderno do O Globo 

https://oglobo.globo.com/ela/gastronomia/


PITADAS DE 

GASTRONOMIA

.

“István Wessel traz para os ouvintes os segredos da 
boa cozinha nas mais variadas vertentes. Sem deixar 
de lado a praticidade, valoriza um dos prazeres mais 
essenciais do ser humano: o de preparar pratos 
irresistíveis para dividir com as pessoas mais 
importantes da nossa convivência.

http://www.bandnewsfm.com.br/colunista/pitadas-de-
gastronomia-com-istvan-wessel/

Vote #HomeChefsPitadas para “Melhor do 
Ano”

Programa da rádio Band News 

http://www.bandnewsfm.com.br/colunista/pitadas-de-gastronomia-com-istvan-wessel/


Melhor mídia 
segmentada



REVISTA PRAZERES DA MESA
.

“A principal mídia impressa no que diz respeito a gastronomia.
Desde 2003, mensalmente a revista traz as novidades, histórias e 
tendências do setor, além de mostrar na íntegra a cobertura dos 
eventos do Mundo Mesa.
A mesma equipe de jornalistas e colunistas compartilham matérias e 
receitas da revista aos mais de 1 milhão de seguidores da cozinha 
brasileira em nossas redes sociais e site. É impressa, é digital, é atual.

https://prazeresdamesa.uol.com.br/

Vote #HomeChefsPrazeres para “Melhor do 
Ano”

https://prazeresdamesa.uol.com.br/


REVISTA MENU
.

“Moderna no formato e no conteúdo, MENU traz informações 
inteligentes e saborosas sobre os principais chefs do País e do 
mundo, além de notícias quentes e tendências da gastronomia, 
do vinho e de outras bebidas.
Harmonizando notícias, críticas, dicas e receitas, MENU também 
analisa os melhores restaurantes, acessórios de cozinha e 
novidades culinárias, para que os gourmets modernos fiquem 
sempre bem informados.

https://www.revistamenu.com.br/

Vote #HomeChefsMenu para “Melhor do 
Ano”

https://www.revistamenu.com.br/


REVISTA GOSTO
.

“A revista Gosto traz todos os meses dicas quentes 
de gastronomia, entrevistas diferenciadas, 
reportagens com generosas pitadas de cultura, 
visual sofisticado e colunas assinadas por quem 
entende de comer e viver bem.

https://www.portalgosto.com.br/

Vote #HomeChefsGosto para “Melhor do 
Ano”

https://www.portalgosto.com.br/

