


O Chef de Família chega à sua 5ª edição, agora mais forte que
nunca. São 04 temporadas de sucesso, diversas marcas de
parceiras, novidades a cada episódio e uma entrega de
conteúdo crossmedia do início ao fim.

Em 2022 trazemos o que existe de melhor da gastronomia
capixaba, apresentado pelo Chef Alessandro Eller.



NA TV VITÓRIA 
OS REALITIES JÁ
SÃO UM SUCESSO

3ª temporada
Chef de Família 

4ª temporada
Chef de Família

https://www.youtube.com/watch?v=qQCf0nYOfCU&list=PLo2lNZuZya_tJ-g8h37USsR7tr0Di0dhM
https://www.youtube.com/watch?v=qQCf0nYOfCU&list=PLo2lNZuZya_tJ-g8h37USsR7tr0Di0dhM
https://www.youtube.com/watch?v=G0CzqRrvTqM&list=PLo2lNZuZya_v4fRu0S31zIT52IZJpRPH0
https://www.youtube.com/watch?v=G0CzqRrvTqM&list=PLo2lNZuZya_v4fRu0S31zIT52IZJpRPH0
https://www.youtube.com/watch?v=G0CzqRrvTqM&list=PLo2lNZuZya_v4fRu0S31zIT52IZJpRPH0


MARCAS QUE JÁ PARTICIPARAM 



Alessandro Eller é Chef de cozinha, formado em Gastronomia com pós-

graduação em Hotelaria e mestrado em Sociologia pela PUC SP/UVV.

Apresenta há mais de 15 anos programas de culinária na televisão e

atualmente comanda os reality shows Chef de Família e Mais Doce na

TV Vitória/Record TV. Confira:

O CHEF



Os episódios serão gravados em Julho e Agosto.

Primeira fase: 26 a 30/07 e Segunda fase: 09 a 13/08.

Serão exibidos 12 episódios + 1 episódio de melhores momentos no total de 13 episódios.

Exibição aos sábados às 14h com reprise aos domingos às 08h

PRIMEIRO EPISÓDIO:
06 de agosto de 2022

ÚLTIMO EPISÓDIO: 
29 de outubro de 2022

MELHORES MOMENTOS: 
05 de novembro de 2022



DINÂMICA DA COMPETIÇÃO



COBERTURA MULTIPLATAFORMA
Além da exibição na TV Vitória/Record TV, o Chef de Família contará com hotsite no Folha Vitória, com

atualizações diárias do programa. Após a exibição dos episódios, todos os vídeos do programa serão

disponibilizados na plataforma YouTube. As redes sociais da TV Vitória, Chef de Família e na Alessandro

Eller divulgarão os acontecimentos, desde a chamada para o programa. Todas as segundas, no programa

Happy Hour na Jovem Pan Vitória com entrevistas e novidades.



INTERAÇÃO ANTES 
E DEPOIS DO 
EPISÓDIO

O humorista Haeckel
Ferreira fez sucesso na 
4ª edição e agora volta 

pra mostrar os 
bastidores e as “tretas” 

na Despensa do 
programa.



PROTOCOLOS
Para realizar as gravações do reality, todos os protocolos

sanitários contra a COVID-19 serão realizados, garantindo a

saúde e seguranças dos participantes e equipe.

Serão realizados testes em todos os presentes durante as

gravações, além da utilização obrigatória de máscara para toda a

equipe de produção e uso de álcool em gel.



PERFIL 



PERFIL 



No aguardo de breve e favorável parecer, 
colocamo-nos à disposição.

Atenciosamente,

Giselle Alves
Superintendente Comercial e Marketing

giselle@redevitoria.tv.br 
(27) 3134-5420 


