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terão 
que enfrentar uma verdadeira 
batalha de desafios culinários 
para conquistar o paladar 
dos rigorosos jurados.

A cada semana, terá que
arrumar suas facas, deixar a competição 
e o sonho de ser o novo .

Além da pressão da cozinha,
os participantes também terão que 
administrar os conflitos do confinamento,

,
durante toda a temporada.



Um dos mais premiados chefs
de sua geração, com mais de 20 prêmios 
conquistados ao longo de sua carreira,

é um importante nome da
gastronomia brasileira contemporânea.

COM ÓTIMOS RESULTADOS!

Formado pela Culinary Institute of America, 
respeitada escola de culinária em Nova York, 
seu restaurante no Rio de Janeiro é vencedor 
de 2 estrelas Michelin, um renomado guia 
que avalia restaurantes no mundo todo.



Ela já foi editora de diversas revistas e criou 
um dos maiores sites de gastronomia e 

turismo gastronômico do país.

FIXOS

é jornalista 
especializada em gastronomia.

Pioneiro em inovações gastronômicas, 
ele já recebeu vários prêmios em 
reconhecimento ao seu trabalho.

é um dos 
melhores chefs franceses no Brasil.



profissionais são 
confinados em uma 
casa onde devem 
conviver ao longo 

da temporada.

Os chefs participam de desafios 
que testam suas técnicas, 

habilidades e trabalho em equipe,
em busca do título de

e um prêmio em dinheiro.

DO JOGO
Serão por episódio:

Os participantes se enfrentam para 
garantir uma vantagem, imunidade ou 

poder de escolha no próximo desafio, além 
de possíveis prêmios extras.

Prova decisiva, disputa
pela permanência no jogo.



chegarão à grande final.

pratos
se salvam e o perdedor 

deverá recolher suas facas 
e o programa.

fixos ajudarão 
Felipe Bronze e teremos um

a cada episódio.
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