


Que o churrasco é preferência nacional todo mundo sabe, mas será que

você conhece todos os segredos para fazer um churrasco surpreendente?

Durante cinco episódios o Chef Alessandro Eller irá receber assadores de

grande destaque no estado do Espírito Santo, eles terão o desafio de

preparar receitas e darem dicas mais que especiais que tornarão o seu

churrasco imperdível.

A PAIXÃO NACIONAL,
NA BRASA E NAS TELAS



A PAIXÃO NACIONAL,
NA BRASA E NAS TELAS

Uma proteína será o tema principal e
iremos mostrar todos os cuidados na
escolha, manipulação, temperos e
claro toda a técnica na hora de ir para
brasa.

Dicas de vinhos, cervejas e drinks
também farão parte do programa
com especialistas no assunto.

Em cada episódio os assadores
enfrentarão desafios que colocarão
suas habilidades técnicas a prova.

Receitas especiais e inusitadas
serão apresentadas e darão
aquele toque a mais em seu

churras.

Gravações: 28 de nov a 09 de dez

Datas previstas para exibição dos episódios

14, 21, 28/01 e 04 e 11/02/23 - Sábados às 14h na TV Vitória.



CENÁRIO DO REALITY
CHÁCARA FLORA



PARTICIPAÇÃO ESPECIAL
ALEMÃO DO FORRÓ

Um convidado mais que especial, que é a cara do

Espírito Santo, e apreciador de um bom churrasco vai

marcar presença com toda sua descontração no melhor

programa culinário do estado.



DINÂMICA DA COMPETIÇÃO

EPISÓDIO 01 AO 03

03 duplas se enfrentam para conquistar pontos corridos a cada
episódio da competição.
No 4º episódio, uma dupla é eliminada.

EPISÓDIO 04

04 competidores se enfrentam um busca de uma vaga na final do
reality. 02 são eliminados.

GRANDE FINAL

02 Competidores se enfrentam para
decidir quem leva o troféu de maior
assador do ES.
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