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Na 7a edição da Festa Regional das Sementes Crioulas teremos uma feira gastronômica com
produtos orgânicos da agricultura familiar. O objetivo é incentivar e valorizar a gastronomia regional.
Os cozinheiros são naturais da região de Quatro Barras, Bocaiúva do Sul, Piraquara, Mandirituba,
Colombo, Campina Grande do Sul, Curitiba e Campo Magro. Para que cada um conheça a história
por trás das refeições, estamos dando início a uma série de perfis literários, que conta a trajetória
daquela cozinheira e os detalhes sobre o prato servido durante a festa.
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O cardápio e a história dos cozinheiros você pode conferir a seguir:
"Posso ser teimosa, mas não saio mais do meu caminho" | Perfil de Carina Biancardi
"A vida pode ser melhor, mais saudável e humana. Precisamos mostrar que é nisso que
acreditamos" | Perfil de Andrea Silva
"Precisamos ser orgânicos com a terra" | Conheça Soraya Molina
"Eu queria florescer aqui e queria que as pessoas florescessem também" | Perfil de Janaina
Ferreira
"É muito gratificante você fazer algo que faz bem para a saúde das pessoas" | Perfil de Cláudia
Nunes
"Eu gosto de cuidar dos animais e de ver a planta crescer" | Perfil de Zenóbia Diadio e
Valdevino Lorenzi
"Desde então, meu marido nunca mais adoeceu. Já ficamos ricos só com isso." | Perfil de
Rosemari Ribas Danrat
"A vida me deu um empurrão, e a sorte é que me empurrou para o caminho certo" | Perfil de
Claudia Capeletti
Perfil de Rosâni Alba | Bolos | Em breve
Leticia Kirsten e Pamela Lopes | Tapiocas e empanadas com PANC'S
Bruna Pereira | Risoto de PANC'S
Roana Filardo | Pizza integral vegetariana
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