DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

FESTIVAL
SABORES
E AMORES
COMEÇA LOGO MAIS A NOITE A 23ª EDIÇÃO
DO FESTIVAL CAPIXABA DE FRUTOS DO MAR
EM IRIRI. ESTE ANO TOTALMENTE DIFERENTE,
“REDUZIDO DE TAMANHO, AMPLIADO EM
SABORES E AMORES”.
VEJA A EDIÇÃO DIGITAL.

OS HOTÉIS E POUSADAS DE IRIRI ESTÃO TODOS LOTADOS, NÃO HÁ
MAIS VAGAS, FORAM SUPERADAS AS EXPECTATIVAS. A OPÇÃO AGORA
É PIÚMA PARA SE HOSPEDAR QUE FICA A 5 KM DO BALNEÁRIO.

COMO ESTE ANO NÃO HAVERÁ TENDA DE EVENTOS, A
ASSOCIAÇÃO IRIRI VIVO PREPAROU UM MAPA PARA NORTEAR
OS TURISTAS ONDE ESTÃO OS PARTICIPANTES DO FESTIVAL

HOTÉIS LOTADOS

MAPA DO ROTEIRO
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SAB ORES E AMORES
PROGRAMAÇÃO

ESPAÇO GOURMET
SEXTA-FEIRA 08/10
19h - Abertura oficial

Tema: Mar e Montanha, a proximidade através
dos ingredientes.

19h30min - Aula Show: Paella a Marineira
Chef Gilson Surrage - Iriri

20h30min - Aula show: Chef Gilson Surrage - Iriri
Participação especial do influenciador digital
Davi Pires,
Tema: A importância das redes sociais na gastronomia

SÁBADO 09/10
19h - Aula show: Chef Andreia Guerra
Restaurante Cabana do Nelsinho - Iriri
19h30min - Aula show: Chef Andréia Braga
Restaurante Spettu’s Express - Iriri
20h - Aula show: Chef Beatriz Trés
Restaurante Delícia Mineira - Iriri
20h30min - Aula show: Chef Hamilton Martins
Restaurante 235 - Itapemirim - ES
DOMINGO 10/10
19h - Aula show: Chef Diana Richardeli
Restaurante Cozinha do pescador - Iriri
19h30min - Aula show: Chef Marli Santos
Tapioca da Marli - Iriri

EXPEDIENTE

20h - Aula show: Chef Renato Santos
Restaurante Nossa Vida - Venda Nova do
Imigrante - ES
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SEGUNDA 11/10
19h - Aula show:
Chef Ragner da Matta - Restaurante Papacos Castelhanos
Chef Laysa Garcia - Restaurante Moqueca do
Garcia - Ubu
19h30min - Aula show: Chef Letícia Antunes
Restaurante e pizzaria LeGusti - Iriri
20h - Encontro dos chefes sob comando de
Chef Juarez Campos
TERÇA 12/10
11h30min - Aula show: Chef Romerito
Wave House Beach Bar - Iriri
13h - Cozinha kids com a Chef Silvana Alves
EFTUR
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PRATOS

NOS RESTAURANTES

DIFERENTE

Os pratos que serão servidos no Festival foram apresentados à
imprensa sexta-feira, 01
Por Luciana Maximo

U

m dos principais eventos gastronômicos do Estado do Espírito
Santo, o Festival de Frutos do
Mar, realizado em Iriri, litoral de
Anchieta, está confirmadíssimo para acontecer
entre os dias 08 e 12 de outubro. Este ano em
um formato completamente diferente.
A presidente da Associação Iriri Vivo,
Sirlene Meleipe Ferreira ressaltou que este
ano, por conta da pandemia, os pratos serão
servidos apenas nos restaurantes participantes. Nos anos anteriores o evento acontecia
em uma ampla praça de alimentação.
O festival conta com pratos à base de
frutos do mar com temperos locais, e são
comercializados a preços promocionais.
O secretário municipal de Turismo e
Empreendedorismo, Caio Mozer, explicou que

nessa edição, como não haverá a praça gastronômica, entre os dias 08 a 12, os visitantes
serão recepcionados na praça de eventos de
Iriri, onde receberão o guia gastronômico que
vai mostrar aos visitantes os pratos do festival,
os estabelecimentos participantes e como
chegar ao local escolhido.
Mozer disse ainda que a programação
musical e cultural também foi suspensa este
ano, a fim de evitar aglomeração. “Não podemos promover aglomerações, temos que ter
muito cuidado ainda para evitar a propagação
do vírus. Estaremos apoiando o evento e
ajudando para ser realizado da melhor forma
possível”, garantiu.
A abertura do festival será no dia 08 por
meio de uma programação especial e os organizadores esperam comercializar os pratos
promocionais até o final de outubro.
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RISSONI

DE POLVO E CAMARÃO
DELÍCIA

Por Luciana Maximo

A

s abençoadas mãos da Chef
Beatriz Pinheiro Trés, do
Restaurante Delícia Mineira
nesta edição do Festival de
Frutos do Mar preparam o delicioso Rissoni
de Polvo com Camarão.
Sem modéstia, você que vem para o
Festival, com certeza ainda não experimentou
essa iguaria que só Beatriz sabe fazer. O prato
foi criado para a edição 23ª. A receita não está
na internet.
A chef vai ensinar a preparar no sábado,
às 20h00, na aula show. Antes disso, para
experimentar, a dica é, Restaurante Delícia
Mineira, na charmosa Praia da Areia Preta.
São 44 anos que Beatriz se dedica a arte
de cozinhar, ela gosta de detalhes e mimos
com os temperos.
O Delícia Mineira participa de todas as
edições do Festival e nas 22 Beatriz cria um
prato único, com uma receita só dela.

“Todo ano eu participo com um prato diferente, desde a primeira edição, nunca repeti
um prato”, garante Trés.
O PRATO:
Numa frigideira Beatriz frita a cebola até
perder toda a água. Quando estiver quase
com a água secando, ela acrescenta o alho
ralado. À parte, prepara um caldo de legumes,
com poró, cenoura, cebola e alho, aipo, ferve
até cozinhar bem. Enquanto isso, o polvo já
está preparado, que é cozido na panela de
pressão por 08 minutos, com cebola, salsa,
coentro, alho e alho poró. A receita toda,
você vai conhecer na aula show, que Beatriz
promete encantar os convidados.
Durante o dia, o Restaurante Delícia
Mineira estará atendendo com o self servisse
e todos os seus pratos estarão no cardápio,
tanto os frutos do mar quanto as delícias de
Minas Gerais. Bora pra Iriri, que o Festival será
diferente e único.
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“REDUZIDO DE TAMANHO

AMPLIADO DE
SABORES”
ESPECIAL
da Redação

“

Estamos completando 23
anos de festival Capixaba
de Frutos do Mar de Iriri,
com um sério compromisso de fazer a maior festa
da Gastronomia Regional
Capixaba, que neste ano,
em uma EDIÇÃO ESPECIAL,
onde os restaurantes e seus
pratos, serão a maior estrela
do Festival. Reduzido em
tamanho e ampliado em
sabores e amores”, ressaltou
o chef Gilson Surrage.
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LOTADOS

TURISTAS

AGUARDAM DESISTÊNCIA
Por Luciana Maximo

Q

uem deixou para a última
hora para reservar pousada
ou hotel em Iriri para curtir
o feriadão e a semana do
saco cheio pelas bandas de cá, vai ficar
difícil encontrar uma pousada com vagas.
A presidente da Associação Iriri Vivo,
Sirlene Meleipe disse que muitos turistas
reservaram já no início do ano vagas nos
hotéis e pousadas. A Pousada das Acacias,
de sua propriedade, já está com capacidade esgotada.
A Pousada da Memeia não tem nem

uma vaga disponível, todos os 45 quartos já foram reservados. “Hoje começa o
nosso querido Festival de Frutos do Mar.
Agradecemos a todos, nossa Pousada com
lotação MÁXIMA. Venha que vai ser bom
demais. Bom dia é ótimo feriado a todos. POUSADA DA MEMÉIA” O Hotel Espadarte
não há mais vagas, turistas aguardam desistência para serem encaixados. Está lotado.
Mesmo com formato diferente, Iriri
aguarda milhares de turistas no feriadão.
E a economia agradece. Venha com segurança, e não esqueça, a pandemia ainda
não acabou.
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CAMARÃO
& BANANA
Por Luciana Maximo

P

ensa em um prato dos deuses.
O Escondidinho de Camarão
na banana preparado pela
Cabana do Nelsinho é um
prato do Festival este ano. Não podemos
divulgar a receita, nem o modo de preparo,
mas você pode saboreá-lo, de frente para
o mar, na Praia da Costa Azul.
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PESCADOR
BEM SERVIDO
da Redação

Q

A Chef Diana promete que vai caprichar na Porção
o Pescador, o
prato oficial do Festival de Frutos
do Mar este ano. E para você ficar
logo com água na boca ela adianta
que a Porção serve de cinco a seis
pessoas. Peroá, filé de peixe, camarão, bolinho de bacalhau, batata
e aipim fritos, para acompanhar
aquela farofa amarelinha e o molho
especial da casa.
A Cozinha do Pescador fica
entre o Restaurante do Gilson e
a Cabana do Nelsinho, de frente
para o mar na Praia da Costa Azul.
Bora lá?
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FILÉ
DE
PEIXE
AO MOLHO DE CAMARÃO
SPETTU’S

da Redação

“

Cozinhar não é um serviço é uma
forma de amar” – esta frase está
na capa do cardápio do Spettu’s
Restaurante, que este ano repete o
prato - “Filé de Peixe ao molho de camarão”.
A chef Andreia Braga faz questão de dizer
que todos os ingredientes do prato do Festival
são da região: do cação ao camarão. “Bar e
restaurante está cada dia mais se transformado em gastronomia local associado com minha
experiência em carnes, haja visto que venho
do Paraná, onde nossa tradição são carnes,
em relação aos peixes, prefiro escolher o que
temos na nossa costa. Esse prato se resume
nisso: cação, camarão, tudo pescado aqui. A
pegada do aipim já vem do sabor e da minha
mesamplast. Tenho aipim em vários pratos e
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porções. Aí veio o filé de peixe ao molho de
camarão com purê de aipim, arroz e umas saladinha de alface e tomate que agrada a todos,
e o melhor, tudo da nossa região”, se orgulha
Andreia Braga.
A casa é linda e na Avenida Dom Helvécio,
com palco, a música está sempre presente,
aliada a boa gastronomia, o Spettu’s se tornou
o endereço certo de janeiro a janeiro.
Andreia também inaugurou Spettus
Express com foco em comida de estufa, um
charmoso boteco para saborear uma boa
cachaça.
A chef estará ensinando o Filé de peixe
ao molho de camarão, amanhã, as 19h00, na
tenda, na Praça de Eventos. O diferencial do
Spettus são os pratos, você escolhe e é feito
na hora, executivos com preços super acessíveis.
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ARROZ DE

CARNAVAL
MELEIP’S
da Redação

O

Meleip’s
Bar tira
onda em
todos os
aspectos. Está na orla
da Praia da Costa Azul,
uma das mais lindas
praias de Iriri, bem na
esquina, de frente para
a baía de águas azuis.
Da sua varanda,
a brisa do mar chega
tocar a face de quem se
senta para beber uma
cerveja ou saborear um
petisco. O cardápio é
vasto e atende a todos
os gostos.
E para os apreciadores de frutos do mar,
este ano o Meleip’s Bar
estará servindo o Arroz
de Carnaval, seu prato
oficial do Festival de
Frutos do Mar. Pensa,
num prato delícia? “O
“Arroz Carnaval” é um
arroz bem colorido com
frutos do mar - sururu,
camarão, peixe desfiado e coberto com queijo
muçarela, servido numa
panela de barro, porção
para 3 pessoas”, explicou Lincon Meleipe.
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ACACIAS

FEIJOADA
DE FRUTOS DO MAR
por Luciana Maximo

A

primeira Pousada de Iriri, o Recanto das
Acácias devido as árvores plantadas a
sua frente têm motivos de sobra para
comemorar já o sucesso do Festival.
Não tem mais vagas, todos os quartos lotados.
E o prato que estará sendo preparado pela
comerciante Sirlene Ferreira Meleipe e servido du-

rante a 23ª Edição do Festival de Frutos do Mar é a
deliciosa Feijoada de Frutos do Mar. A iguaria pode
ser saboreada por R$89.00.
A Feijoada vem como polvo, lula, sururu,
camarão e peixe, além dos temperos para dar
aquele sabor. Gente, quem nunca comeu vai repetir
sempre que estiver em Iriri. O fone para contato
é 28.99886-4616, caso queira fazer o pedido e ir
buscar na Acácias.
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SABORES
E AMORES

Começa logo mais a noite a 23ª Edição do
Festival Capixaba de Frutos do Mar em Iriri/
Anchieta. Este ano, totalmente diferente, como
disse o chef Gilson Surrage
“reduzido de tamanho, ampliado em sabores e amores”.
Não terá aquela tenda gigante, palco e estandes no
entorno da Praça de Eventos.
Na tenda, apenas 30 lugares
para as aulas shows e as autoridades que virão a abertura
oficial. A ideia é não promover
aglomeração. A pandemia
continua, por isso, todo cuida-

Especial

do é necessário.
Os hotéis e pousadas estão lotados, não há mais
vagas, prenúncio de sucesso total e a economia
precisa deste festival. O moço da quitanda, o vendedor ambulante, o distribuidor de bebidas, o dono
da farmácia, o hotel. O Festival movimenta toda a
cadeia, por isso ele é importante e necessário. Aos
organizadores, parabéns, Iriri é o endereço certo da
gastronomia nestes próximos dias. Seja bem-vindo!
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SAB ORES E AMORES
PRESENÇA

TAPIOCA
DA MARLI
da Redação

“

Vai ser um ano muito abençoado, depois
de dois anos de pandemia, acredito que vai
descer muita gente para cá e nós estamos
com saudades”, assegura Marli Felix, a dona
das mãos que prepara as mais deliciosas tapiocas.
E, este ano, ela vai ficar ao lado das barraquinhas
do artesanato, no corredor onde todos passam para
ir à praia, ao lado da Praça de Eventos.
O cardápio todo estará à disposição, no Festival,
as tapiocas doces, salgadas e as vegetarianas. Entre
as salgadas, a com recheio de bacalhau, camarão,
carne seca, frango, pizza e calabresa. E para quem
prefere vegetariana: palmito, manjericão, azeitona,
tomate, queijo e azeite. Mas, se você prefere montar
a sua tapioca, fique bem à vontade.
A baiana Marli Félix dos Santos já é presença mais
que confirmada na XXXIII Edição do Festival de Frutos
Mar em Iriri. Marli tem uma história entrelaçada com o
evento e isto é pauta para outra notícia.
A Tapioca da Marli se tornou referência e conquistou os paladares de todos que passam pelos festivais.
E nesta edição ela está presente com os recheios
mais deliciosos que fazem qualquer um sair da dieta.
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