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Chef TV December 17, 2020

Grace, um programa com gostinho de família
cheftv.com.br/grace-um-programa-com-gostinho-de-familia/

Novo programa da Chef TV sai dos estúdios e vai pra fazenda

Grace traz releituras clássicas com toque sofisticado.

São Paulo, 17/12/2020 – por Mariana Veltri – colaboradora da Chef TV

Nada melhor que unir a família e preparar pratos deliciosos. Assim é Grace Assumpção,
a advogada que virou empresária, a partir de experimentos na cozinha de casa. A
história vem a seguir. A nossa personagem, e então apresentadora, estreia o programa
“Grace”, dia 20/12, às 19h30, na Chef TV.

Cozinhar para os filhos e amigos sempre foi sua paixão, Grace gosta de criar com
ingredientes que tem na geladeira. Certa vez chegou na família, que era toda carnívora,
a nora, totalmente vegana. Para agradar o paladar, Grace começou a criar versões de
pestos, que ficaram sensacionais. Quando então nasceu a empresa Pestou Orgânico.

Depois de consolidada a empresa, o segmento chamou a atenção do diretor do canal,
José Eduardo Nicolau, que lhe fez o convite para o projeto na Chef TV. Quando nasceu
o “Pestou, Pestou!”, que também está em nossa programação.

A empresária, que não tinha familiaridade nenhuma com as câmeras, ficou na
expectativa de como ia ser, porque uma coisa era cozinhar em casa, outra, para as
câmeras. E recebeu toda a equipe em casa para gravar versões práticas de receitas que
levavam o molho pesto.

https://www.cheftv.com.br/grace-um-programa-com-gostinho-de-familia/
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“Foi muito diferente receber um convite pra TV, porque eu nunca fiz nada pra televisão.
Não tinha a menor ideia de como é que eu ia filmar isso. A equipe toda foi maravilhosa,
me deixaram super à vontade. E acho que deu certo no final, acredito que fui bem”,
lembra, rindo de momentos das gravações.

Deu tão certo, que quando vai buscar a filha na escola, mães das amiguinhas e
professoras, comentam que a viram na telinha e estão fazendo as receitas! Tanto é que
agora já está chegando o “Grace”, um novo formato de programa. “No novo programa
apresentaremos uma releitura de pratos clássicos. Todos feitos de uma forma saudável
com ingredientes naturais. Comida de verdade e descomplicada”, conta.

Grace com a família durante as gravações.

A ideia era que fossem receitas gostosas, praticamente unânimes e fáceis de preparar,
mas ao mesmo tempo que tivessem um toque sofisticado. “Coisas que eu preparasse
em casa pra família, pra receber os amigos, do meu dia a dia.  Cada programa tem duas
a três receitas. Gravamos na fazenda, traz um visual que é bonito, junto com a família,
tem um picnic que faço com a minha filha e minha sobrinha. As crianças na fazenda, na
frente do lago, tem toda uma história em cada receita, ficou bem bacana, quero ver
pronto!”, diz a apresentadora, que está super ansiosa pra ver como ficou!

Com certeza o público também está! Então se prepare para entrar no clima! A cada
semana um episódio. As receitas estarão no site da Chef TV e nas redes sociais:
@cheftvbrasil.

Para conhecer um pouco da Pestou Orgânico, siga nas redes sociais:
@pestouorganico.

Quando e onde assistir o programa Grace

Estreias:
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domingos: 19h30

Reprises Oficiais:

terça-feira: 12h30

quinta-feira: 18h30

sábado: 10h45

Operadoras:

Vivo TV Fibra – canal 631 (HD) SP

Oi TV – canal 139 (Rio de Janeiro e Belo Horizonte)

Oi Fibra – canal 139,

Oi Dth – canais 139 e 105

Nossa TV – canal 57

ou pela playlist do YouTube: Chef TV Brasil


