A inscrição na Batalha dos Chefs - 2019 implica no total conhecimento e aceitação
irrestritos deste Regulamento. Por favor, LEIA ATENTAMENTE.

REAGULAMENTO

A Batalha dos Chefs, lançado em 2019 e realizado por A Fábrica Gastro Beer e
Cervejaria Brotas Beer, tem como objetivo promover a gastronomia local e premiar
uma dentre diversas receitas culinárias de qualidade da cidade de São Carlos/SP.

A proposta do projeto é valorizar a gastronomia - bem como disseminar a cultura
cervejeira na cidade - através de ações interativas com o público.
Por isso, os pratos produzidos pelos selecionados deverão harmonizar com o estilo
de cerveja (a ser sorteado).

Primeiro: as inscrições deverão ser feitas através do link no site afabrica.bar até o dia
01 de abril de 2019. Serão selecionados, a critério da comissão julgadora, formada por
representantes d’A Fábrica Gastro Beer e da Cervejaria Brotas Beer, os 08 candidatos
que melhor se encaixem no perfil da batalha.

Segundo: os finalistas selecionados deverão participar da abertura da batalha n’A
Fábrica Gastro Beer no dia 13 de abril de 2019, onde participarão de um sorteio para
saber qual estilo de cerveja terá que harmonizar com seu prato e também o dia em
que farão a apresentação do mesmo.
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Terceiro: No dia de sua respectiva apresentação, o Chef do dia deverá levar seu prato
pré-preparado para 30 pessoas. A cozinha d’A Fábrica ficará disponível para finalização
dos pratos.

Quarto: Todos os pratos serão vendidos por um valor fixo de R$35,90. Cada
participante receberá do estabelecimento um valor de até R$400,00 (quatrocentos
reias), mediante apresentação de cupons fiscais de compras de ingredientes para a
elaboração de 35 (trinta e cinco) pratos, sendo 30 (trinta) para venda e 5 (cinco) para a
casa. A venda dos pratos será feita antecipadamente. Cada chef receberá o valor de
20% de cada prato vendido (R$7,18 por prato), sendo que o restante ficará para A
Fábrica Gastro Beer.
Quinto: O prato deverá obedecer aos seguintes pré-requisitos:





Possuir relação tradicional cultural gastronômica com a cidade ou região;
Harmonizar com estilo de cerveja sorteado;
Ser saboroso;
Estar dentro dos valores especificados acima.

Sexto: Os pratos serão avaliados pelo público pagante que dará notas ao prato.

Sétimo: O anúncio do vencedor será feito no último dia de evento, uma semana após a
apresentação do último prato, e após a contagem das notas. O vencedor ganhará um
barril de chope pilsen de 30 litros da Brotas Beer e um kit de avental e bandana da
batalha.
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