
 
 
 
 CONCURSO DE CHEF ABET 2021 
 
CAPÍTULO I – FINALIDADE 
 
Para os Associados que apreciam as práticas culinárias, mas não são estudantes da área de 
gastronomia e nem profissionais que atuam na área de alimentação ou chefs. 
 
CAPÍTULO II - CRITÉRIOS GERAIS 
  
São critérios obrigatórios para a participação do Associado no momento da inscrição, durante 
o concurso até a classificação.  
 
I. Ter cumprido o prazo de carência na condição de Associado; 
II. Estar adimplente com a ABET; 
III. Participação exclusiva para Associados ABET inclusive colaborativos e agregados; 
IV. Participação de Associados que moram na Cidade de São Paulo; 
V. Inscrição de apenas um membro por família; 
 
CAPÍTULO III – INSCRIÇÃO 
 
Inscrição: Os interessados devem enviar seus dados pessoais (nome completo, endereço 
completo, telefone fixo e celular, e-mail), juntamente com a descrição detalhada de sua 
receita. A receita enviada deve, obrigatoriamente, conter:  
LISTA DE INGREDIENTES e suas respectivas quantidades (em medidas como colheres de sopa e 
xícaras de chá, etc.); MODO DE PREPARO organizado em ordem de utilização dos ingredientes 
(passo-a-passo); RENDIMENTO (para quantas pessoas); TEMPO DE PREPARO e anexar à 
receita uma fotografia do prato pronto. 
 
Envio das inscrições: via e-mail eventos@abet.com.br 

Prazo: As inscrições das receitas deverão ser enviadas, até o dia 08/10/2021. 
O Associado participará somente com o preenchimento da ficha de inscrição. 
 
CAPÍTULO IV – JULGAMENTO 

 
Das receitas inscritas serão selecionadas  pela Comissão Julgadora em 11/10/2021 os 5 (cinco) 
pratos, levando em consideração, principalmente os critérios de criatividade e inovação da 
receita. 
 
Serão divulgados os 5(cinco) pratos escolhidos pela Comissão Julgadora nas redes sociais da 
ABET @abetbeneficios para votação dos 3(três) pratos mais votados que deverá ir para a 
degustação. Então quanto mais comentários e curtidas o prato tiver mais chance tem para 
chegar à fase da degustação e concorrer aos prêmios, podem comentar quantas vezes 
quiserem. 
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CAPÍTULO V – FINALISTAS 

 
Os nomes dos 3(três) finalistas selecionados serão divulgados no dia 18/10/2021 nas redes 
sociais da ABET @abetbeneficios. 
 
O prato dos 3 (três) finalistas será retirado por um representante da ABET no dia 21/10/2021 
ás 13h00min e deverá ter rendimento suficiente para a degustação dos 3 (três) jurados. A 
degustação e o resultado serão transmitidos em uma live no dia 21/10/2021 ás 16h00min. 
 
CAPÍTULO VI – JURADOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
Os 3 (três) finalistas serão julgados por 3 (três) jurados. 
 
Critérios de avaliação: A comissão julgadora irá avaliar as receitas finalistas de acordo com a 
originalidade, o sabor e a apresentação do prato. 
 
 
CAPÍTULO VII – PRÊMIOS 
 
Prêmios: Os finalistas receberão um certificado de participação.  
Além disso, o 1º colocado iremos eleger como o 1° Chef ABET 2021. 
O 1º colocado ganhará o prêmio – Jogo de Panelas antiaderente. 
O 2° colocado ganhará o prêmio – Batedeira. 
O 3° colocado ganhará o prêmio - Liquidificador.          
                                       
 

FICHA DE INSCRIÇÃO – CONCURSO DE CHEF ABET 2021 
DADOS DO ASSOCIADO  

Nome Completo do Associado  
 

Código da Carteira ABET – de cor azul (19 dígitos) 
 

Endereço Completo: 

Telefone de Contato:  
(    )  

Telefone Celular (whatsApp): 
(    ) 

E-mail (dados legíveis): 

Declaro pleno e total conhecimento do regulamento do Concurso de Chef ABET 2021 e dou minha plena concordância com todos os seus termos e condições. 
Autorizo o direito de divulgação do nome do finalista em qualquer meio de comunicação da ABET, sem qualquer ônus para a ABET. 

Local e Data Assinatura 
 

PARA USO DA ABET 

Situação Cadastral  
 

Data da conferência  
 

Nome do Conferente 

                           Edição: setembro/2021 

 
 
 

 


