CHEF CHAKALL EM TAVIRA

O Chef Chakall estará, em Tavira, para a realização de um showcooking, no
dia 05 de Agosto, pelas 22h00, no Jardim das Palmeiras.
Trata-se de um desafio da Teka Portugal que visa realizar diversas
demonstrações de rua, convidando o público a participar nas receitas que irão
ser apresentadas.
Numa carrinha, cuja traseira foi transformada em cozinha, o reconhecido Chef
irá dar supremacia à cozinha saudável, incutindo nos presentes os bons
hábitos alimentares e fomentado o gosto pela arte de cozinhar.
Acerca do Chef…
Nasceu, na Argentina, em 1972. Antes de enveredar pelo mundo da
gastronomia, estudou e exerceu jornalismo, em Buenos Aires. O gosto de
viajar despertou-lhe o “apetite” pela cozinha. Chef premiado, Chakall editou
já vários livros de receitas em diversas línguas e conta, no seu currículo,
com vários programas de televisão.
“O Chef Chakall é um viajante, um cozinheiro e um apaixonado. Talvez não
por esta ordem, mas só ele poderá definir a ordem certa: um homem que
viaja e se apaixona por lugares distantes e que colecciona sabores. Um
apaixonado pela cozinha e pelos países que percorre. Um Chef que cozinha
e viaja com paixão. A sua imagem de marca é o turbante que substitui o
típico chapéu de Chef, o turbante que lhe proporciona inspiração e
concentração para criar as iguarias com que nos delicia. O cerrado sotaque
argentino, aliado ao seu domínio da cozinha e ao apurado sentido de
humor, são características que lhe conferem um aspecto singular e uma
abordagem diferente da cozinha internacional, que hoje o reconhece e o
solicita. O Chef Chakall tem hoje a sua marca na Alemanha, França,
Espanha, China, Emiratos Árabes Unidos, Brasil, entre outros países”.
(http://chakall.com).
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