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O mediático chef inglês Gordon Ramsey, em entrevista ao Fugas (2016) anteviu que a cozinha portuguesa será, dentro de muitos poucos anos, uma
referência gastronómica a nível mundial.
A Gastronomia pode ser um marco diferenciador da herança cultural de um povo. Deste modo quando falamos dos sabores tradicionais, é viajar pelos
diferentes aromas de pratos confecionados com saber e minúcia, os quais muitas das vezes se adaptam as diferentes épocas de ano e aos produtos que
a natureza, juntamente com as gentes locais, as quais laboraram de sol a sol, gentilmente oferecem e colocam à disposição. São estas tradições, que
muitas das vezes já caíram no esquecimento que é necessário recuperar e preservar.
O objetivo deste projeto é criar um guia gastronómico da região da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE), valorizando um
património cultural único.
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The English chef Gordon Ramsey, in an interview with Fugas (2016) predicted that Portuguese cuisine will be, within a few short years, a gastronomic
reference worldwide.

DURAÇÃO | DURATION

Gastronomy can be a distinguishing landmark of a people's cultural heritage. In this way, when we talk about traditional flavors, it is to travel through the
different aromas of dishes made with knowledge and minutia, which often adapt to the different seasons of the year and to the products that nature,
together with the local people, who worked of sun by the sun, kindly offer and make available. It is these traditions, which have often fallen into oblivion
that must be recovered and preserved.
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The main goal of this project is to create a gastronomic of the guide of the Intermunicipal Community of Beiras and Serra da Estrela (CIMBSE) region,
increasing the value of a unique cultural heritage.
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