Para todos, uma experiência
além do prato.

quando a cozinha ferve,
vira música para os
amantes gastronômicos.
Mais do que uma disputa de técnicas culinárias,
Top Chef Brasil 4 chega para flambar as estruturas
da cozinha de qualquer gênio.
A combinação de convivência, técnica, sabor e
muita emoção nas noites de sexta chega a dar água
na boca de quem curte uma boa gastronomia.
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N° DE EPISÓDIOS
12

AILIN ALEIXO

122K

104K

Uh, lá, lá. Só uma verdadeira apreciadora
das obras gastronômicas para avaliar a
beleza dessa mistura de temperos.
Jornalista especializada em gastronomia,
Ailin já foi editora de diversas revistas e
criou um dos maiores sites de gastronomia
e turismo gastronômico do país.

FELIPE BRONZE

630K

17.7K

Carisma, credibilidade e talento, além da
cozinha? Com certeza são características
de um artista nato. Com mais de 20
prêmios conquistados, Felipe Bronze
domina habilidades capazes de criar uma
obra gastronômica carregada de muita
emoção e, claro, muitas oportunidades
para as marcas.

EMMANUEL BASSOLEIL

259K
Oui! Um dos mais conceituados chefs
franceses compartilha de sua sofisticação
e criatividade para fazer essa arte
apreciada por todos. Pioneiro em
inovações
gastronômicas,
Bassoleil
recebeu prêmios diversos que reconhece
sua maestria na cozinha.

especialistas
da arte
culinária
conduzem todo
o espetáculo.

CRESCIMENTO DE

27%

NA AUDIÊNCIA
DOMICILIAR

em relação à média dos
3 meses anteriores à
estreia da 3ª temporada

83.4
MM
verdadeiros amantes
da cozinha
contemplaram a 602MM
3 ªtemporada.
TELESP. ALCANÇADOS

DE IMPACTOS INDIVIDUAIS

Fonte: Kantar IBOPE Media - Instar Planning - Nacional - Audiência do dia exato da exibição. ¹Projeção Atlas de Cobertura Record TV 2021. Foi usado peso 3 para a simulação da Ação Integrada, Criação de
Quadro e Desafio/Prova. Impactos Individuais do patrocinador da 3ª temporada de Top Chef com 128 inserções ao longo do programa.

regras
do jogo

A CADA EPISÓDIO:
TESTE DE FOGO

14 CHEFS
PROFISSIONAIS
se enfrentam em diferentes
desafios que testam sua
criatividade
e
capacidade
técnica, individual e coletiva, na
elaboração de pratos que
surpreendam os jurados mais
exigentes.

VS

Uma batalha que testa a habilidade e
agilidade dos competidores, podendo
garantir uma vantagem ou imunidade
para o próximo desafio, além de
possíveis prêmios extras.

DESAFIO DE ELIMINAÇÃO
Prova decisiva pela permanência no
jogo, geralmente em grupo e com mais
pratos de menu.

O participante com melhor desempenho
ganha a faca de ouro que dará algum
privilégio no desafio do próximo ciclo.
O participante com pior performance terá
que arrumar suas facas, deixar a competição
e o sonho do título de Top Chef Brasil.

REGRAS
DO JOGO
03 COMPETIDORES
Disputam provas que mostram
sua história e evolução no reality.

Mas somente 01 deles ganhará R$ 300 mil
e o título tão sonhado de Top Chef Brasil
para alavancar seus negócios.

o segredo? a consistência
da maestria em selecionar
ingredientes únicos.
Confinamento, convivência com os demais chefs e
administração de sentimentos e conflitos dão um
sabor especial ao programa. Os chefs precisam
mostrar que têm muito jogo de cintura,
concentração e foco para conquistar o título de
Top Chef Brasil.

NESSE MENU TEM PRATOS
PARA TODOS OS GOSTOS

A mistura de ingredientes perfeita
para finalizar um prato com sucesso.

