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Quem somos e o que fazemos
Oferecemos experiências de viagem únicas a lugares incríveis conectando pessoas através da 
gastronomia

Nossas expedições são projetadas para viajantes que buscam novas experiências e proporcionam 
uma imersão em rituais gastronômicos de culturas autênticas

As expedições são operadas pela Bravo Brazil Expeditions Operadora de Turismo e elaboradas sob 
curadoria do Instituto de Pesquisas em Alimentação Paulo Machado: uma vasta experiência na 
organização e operação de viagens em destinos incomuns.

Nosso objetivo é fornecer experiências transformadoras, combinando alimentos com explorações 
da natureza e culturas exóticas.



Principais 
características de 

nossas expedições
- Visita a destinos autênticos para 

descobrir culturas brasileiras únicas

- Tour leader especializado em história, 
cultura e gastronomia

- Aulas práticas de cozinha

- Encontro com a cultura local, pessoas 
e técnicas tradicionais de cozinha

- Visita a produtores rurais

- Estudo de ingredientes em mercados

- Acomodações selecionadas perto de 
ambientes de natureza privilegiada

- Refeições em restaurantes de chefs 
tradicionais e contemporâneos

- Passeios e atividades na natureza



Nossas 
expedições 

no Brasil 
em 2019

2021 Pantanal

Bonito & Pantanal

SãoJoão

Serra Gaúcha

* Sao Paulo

* Porto Alegre

* João Pessoa

*Campo Grande

* Rio de Janeiro

Brasilia
*

* Belém 

Belém & Ilha do 
Marajó



Nossas 
expedições 
na América 

Latina em 
2019
2020

Lima

Colômbia

México



LIMA - PERU



Visita à capital gastronômica da América Latina com aprendizado sobre as diferentes 
espécies de batatas, pimentas e outros ingredientes autênticos da Amazônia, litoral 
e Andes peruanos.

Roteiro elaborado para oferecer atividades exclusivas em lugares não-turísticos com 
o melhor da cultura gastronômica peruana.

Aprendizado sobre oliveiras e azeites de oliva, visita técnica a instituição de pesquisa 
de ingredientes nativos peruanos, aulas práticas de cozinha sobre molhos e 
cozimento na Caja China.

Aula prática com o Chef Pedro Schiaffino no restaurante Malabar para aprender 
seus segredos no preparo de Ceviches e Tiraditos.

Refeições em restaurantes da Alta Gastronomia Peruana.

LIMA - PERU
de 23 a 27 de janeiro de 2020



PANTANAL



O Pantanal é conhecido mundialmente como o principal destino de vida selvagem 
no Brasil. Mas para nós, a principal atração do Pantanal é o seu povo e cultura: o 
estilo de vida dos vaqueiros e técnicas tradicionais para conservar alimentos e 
sobreviver durante a estação chuvosa quando a região fica isolada. 

A culinária pantaneira é soberba. Deliciosos pratos feitos no fogão à lenha são a base 
de uma gastronomia tradicional, que mantém suas origens e atributos. É claro que a 
carne bovina é o principal atrativo entre os alimentos em uma cultura pecuarista. 
Mas vegetais frescos e saudáveis, frutas tropicais e outros complementos saborosos 
compõem uma variedade de sabores em muitos pratos regionais. Entre os 
ingredientes mais tradicionais, a mandioca é usada de várias maneiras em quase 
todas as refeições. Não podemos esquecer o tereré, uma bebida típica feita com a 
erva-mate, que as pessoas do Pantanal tomam diariamente entre as refeições.

A Expedição Pantanal  é uma imersão nos rituais de alimentação de uma fazenda 
típica do Pantanal através da convivência com a população local em seu habitat 
natural. Nossa expedição pode acontecer em duas fazendas diferentes: Hotel Barra 
Mansa localizada em uma área muito protegida e intocada, com acesso apenas em 
veículos 4x4 e Pousada Pequi, com acesso mais fácil e rápido do Campo Grande. 
Experiências culinárias e aulas práticas de cozinha são intercaladas com passeios 
como cavalgada, passeios de barco e caminhadas.

PANTANAL
de 11 a 15 de março de 2020



Pantanal • 04noites/05dias
Dia 01– Campo Grande
Chegada em Campo Grande / MS, encontro com o anfitrião e check-in no hotel. 
Saída à noite para saborear Sobá - uma sopa de macarrão e carne de porco, 
tradicional para os habitantes de Campo Grande e representa o mix cultural das 
comunidades locais japonesa e brasileira. Pernoite em hotel.

Dia 02 - Campo Grande / Pantanal
Partida de manhã cedo em direção ao mercado da cidade para visitar os estandes 
que vendem produtos locais. Em seguida, viagem para a cidade de Aquidauana com 
parada para almoço antes da viagem por dentro do Pantanal. Check-in, informações 
gerais e apresentação das instalações. Tempo livre para relaxar e passear nos 
arredores. Delicioso jantar e pernoite.

Dias 03 & 04 - Pantanal
De manhã, após um passeio ao nascer do sol e café da manhã, aulas práticas de 
culinária. Na parte da tarde, passeios agradáveis no deserto. Ao entardecer, hora de 
relaxar e tomar as caipirinhas de frutas regionais, que podem ser feitas com cachaça 
local.

Alguns pratos preparados nas aulas: Arroz com Pequi; Queijo fresco; “Chipa” - um 
tipo de biscoito de queijo; Pintado  Urucum; Sopa Paraguaia (uma torta de milho 
típica que leva queijo branco), a lingüiça Maracaju (que leva tipos finos de carne); o 
Caribéu (guisado de carne e mandioca); Piranha Ceviche e Sopa de Piranha.

Dia 05– Pantanal/Campo Grande

Partida após o café da manhã, check-out e volta para Campo Grande a tempo de 
fazer o check-in para o seu vôo de retorno. Despedida. Fim do Food Safári Pantanal.

Acomodação: Pousada Pequi

Anfitrião: Chef Paulo Machado

Valor: R$ 4.050,00 em Duplo

Adicional Single: R$ 920,00 

Incluso:

01 noite de hospedagem em quarto duplo em Campo Grande 

Traslado terrestre em todo itinerário 

03 noites de hospedagem em quarto duplo no Pantanal 

Pensão completa - café da manhã, almoço e jantar 

Jantar no dia 01 e almoço no dia 02 

Aulas de culinária realizadas por chef regional e anfitrião 

Guia local / nativo em todos os passeios e atividades • Seguro 
de viagem a partir de Campo Grande 

Certificado fornecido pelo Instituto Paulo Machado (30 
horas/aula).

http://www.pousadapequi.com.br/


ESPECIAL BONITO & PANTANAL



Esta edição Especial Bonito & Pantanal foi desenhada para receber 
pessoas com deficiência que trabalham ou têm afinidade com a área de 
Gastronomia. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência exclusiva 
de natureza e cultura para todos, sem restrições.

Teremos aulas práticas de cozinha usando ingredientes regionais, 
passeios para observação da natureza e vida selvagem, aprendizado de 
técnicas tradicionais de cozinha e a oportunidade de trocar 
conhecimentos e fazer novas amizades.

A escolha dos meios de hospedagem e das atividade foi feita 
considerando a presença de pessoas com deficiência acompanhadas de 
amigos ou familiares. Tomamos o cuidado de oferecer um valor 
diferenciado para os acompanhantes a fim de valorizar sua participação. 
Entretanto, o acompanhamento não é obrigatório em caso de o/a 
participante ter autonomia para viajar sozinho/a.

A expedição ESPECIAL Bonito & Pantanal leva os viajantes a descobrir 
estes dois destinos incríveis através das culturas tradicionais e 
gastronomia: certamente uma experiência de vida.

BONITO & PANTANAL
de 17 a 20 de março de 2020 



SERRA GAÚCHA



Colonizado por imigrantes alemães e italianos, o Rio Grande do Sul 
possui características culturais híbridas, devido à miscigenação com 
povos indígenas locais no século XVIII. 

A gastronomia gaúcha, espalhada pela região dos Pampas, é 
especialmente famosa pelo churrasco e pelo chimarrão. Mas as 
nossas expedições vão mais além: os viajantes vão descobrir a 
castanha chamada Pinhão, uma das principais fontes de energia para 
os gaúchos durante o inverno, as recentes pesquisas de cogumelos 
silvestres e trufas que colocam os Pampas no mapa gastronômico do 
mundo, a produção Queijo Serrano (queijo tradicional local), cerveja 
artesanal e aulas práticas de churrasco “a ferro e fogo”.

As três noites de expedição acontecem em um hotel construído no 
final do século XIX, dentro de uma área natural repleta de araucárias, 
cachoeiras e excelentes oportunidades de observação de aves.

SERRA GAÚCHA
de 16 a 19 de maio de 2020



SÃO JOÃO



A expedição São João ocorre no Estado da Paraíba, na região nordeste 
do Brasil. O roteiro inicia na capital João Pessoa mas essa expedição 
leva os turistas ao interior do país, na região da Caatinga. 

Esta é uma viagem de 5 dias com hospedagem em pousadas rurais. A 
economia das fazendas está relacionada aos produtores de caprinos e 
ovinos, além da cana-de-açúcar para as destilarias de Cachaça. 

Além das belas paisagens do Sertão, a principal atração é a cultura e a 
história locais, que refletem o patrimônio gastronômico. Esta é uma 
região pobre em termos de economia, mas admiravelmente rica em 
manifestações folclóricas e religiosas. As pessoas do interior do 
nordeste adaptaram sua vida ao clima muito seco e desenvolveram 
técnicas culinárias para o melhor aproveitamento dos ingredientes. 

Ingredientes locais que são estudados nesta expedição: queijo de 
cabra, carne de bode, frango caipira, cachaça, compotas de frutas.

SÃO JOÃO
de 3 a 7 de junho de 2020



COLÔMBIA



A expedição na Colômbia é uma verdadeira investigação sobre os 
rituais da cultura gastronômica deste país.

Numa viagem de 6 dias realizamos atividades que incluem visita ao 
Museu do Ouro – considerado um dos melhores museus da América 
Latina, e ao Museu Botero, para conhecer a arte deste artista 
mundialmente renomado.

O drink de boas vindas do grupo é no alto do Cerro Monserrate com 
uma visão panorâmica da cidade de Bogotá toda iluminada durante a 
noite.

Café, Vinho, Arepas, Queijo Paipa – estes são alguns dos ingredientes 
especiais que serão investigados durante esta expedição e que serão 
usados nas duas aulas práticas de cozinha organizadas com 
exclusividades para nosso grupo.

COLÔMBIA
de 7 a 12 de julho de 2020



BELÉM & ILHA DO MARAJÓ



Belém e Ilha do Marajó são um destino autêntico dentro da cultura brasileira, com 
paisagens deslumbrantes e  recursos naturais únicos. A Brasil Food Safaris tem vasto 
conhecimento sobre a história, cultura e gastronomia paraense e deseja 
compartilhar  in loco deste aprendizado.

Em Belém somos parceiros do Instituto Paulo Martins onde teremos uma exclusiva 
aula prática de campo numa comunidade ribeirinha sobre farinha de mandioca e 
derivados. Também vamos conhecer com o Sr. Nazareno o processamento do açaí e 
com a Dona Nena o chocolate artesanal produzido com o cacau do seu quintal.

Na Ilha do Marajó acompanhamos a confecção do queijo marajoara e temos uma 
aula prática de cozinha para aprender como se faz o Pato no Tucupi e outros ícones 
da gastronomia paraense. Também na ilha acompanhamos a coleta do Turu – um 
molusco apreciado pelos moradores locais.

Durante nossa estadia em Belém temos o privilégio de conhecer os bastidores do 
Mercado Ver o Peso e de ampliar o conhecimento sobre os ingredientes da floresta. 
Também visitamos restaurantes de chefs pesquisadores que utilizam estes 
ingredientes com excelência na confecção de seus menus.

BELÉM & ILHA DO MARAJÓ
de 22 a 27 de Setembro de 2020 



MÉXICO



Vamos experimentar o que a Cidade do México tem de melhor em termos de cultura e 
gastronomia.  Serão cinco dias de atividades que incluem preparo e degustação de pratos 
típicos, interação com os moradores locais, visita a ruínas de civilização pré-hispânica, 
assistir uma Lucha Libre numa arena popular, visita ao Museu Frida Kahlo e, é claro, 
celebrar junto aos moradores o Día de Muertos.

Escolhemos essa data para nos aproximarmos da cultura mexicana de forma única e 
inesquecível: celebraremos com eles o Día de Muertos, que é entendido como um dia para 
celebrar a vida. As atividades são cercadas de muita alegria, pois os mexicanos acreditam 
que nesta data os mortos recebem uma permissão celestial para visitar seus entes 
queridos. Por isso, nesse dia, os parentes vivos promovem festas com  aquilo que mais 
próximos falecidos gostavam em vida (comida, músicas...), para que se sintam acolhidos, 
lembrados e festejados.

Um dos pontos altos da expedição será a classe de cozinha da “Guisandera Atrevida” 
Lourdes Hernández, que abrirá sua casa para nos contar segredos dos temperos mais 
surpreendentes da cozinha mexicana.

Teremos aula prática com os queridinhos mexicanos: Salsas e Chillis, com estudo sobre 
seus usos desde o período pré-hispânico. Também teremos aula-degustação de Sais e de 
Mezcales (bebida típica feita do agave).

E é claro, não poderíamos deixar de visitar a Pirâmide do Sol no complexo antropológico 
de Teotihuacán, o Museu de Antropologia Mexicana e o Museu Frida Kahlo. Neste último, 
mergulharemos na história da grande artista mexicana. 

MÉXICO
de 29 de outubro a 3 de novembrode 2020



Termos & 
Condições

- Tarifas Balcão por pessoa com 
comissão de 15% para agentes de 
viagem

- Todas as excursões incluem 
anfitrião/guia especialista e história, 
cultura e gastronomia local.

- Mínimo de 2 e máximo de 16 viajantes 
por viagem;

- Crianças apenas acima de 16 anos de 
idade;

- O programa de viagem pode alterar 
devido mudanças inesperadas no clima 
ou motivo de força maior;



Contatos

Pollianna Thomé

contato@brasilfoodsafaris.com
brasilfoodsafaris

Brasil Food Safaris

@foodsafaris

+55 67 99982 2708


