
 
 

 
EAD 
 
Gastronomia Vegana 
 
Um curso informal que irá preparar você para uma grande variedade de habilidades 
relacionadas ao conhecimento da Gastronomia Vegana, para que tenha autonomia na 
cozinha e aprenda a transformar vegetais em protagonistas. 
 
Através da metodologia exclusiva de ensino da Agridoce, aprenda de forma didática 
com base em técnicas gastronômicas profissionais. 
 
Não trabalhamos apenas com reprodução de receitas, ensinamos você a pensar no 
preparo como um todo, estimulando sempre a criatividade, dando suporte para que os 
alunos executem os preparos com segurança e transformem suas pretensões em 
realidade.  
 
Coordenação Pedagógica: Larissa Ayres 
Professores: Ruan Félix, Larissa Ayres e convidados 
Público Alvo: Entusiastas da gastronomia vegetariana 
 

 Videoaulas gravadas 
 Aulas com convidados ao vivo 
 Acesso total do curso na plataforma durante o período de 1 ano 
 O certificado será enviado em PDF, após o envio de todas as tarefas pedidas. 
 Apostilas digitais que podem ser baixadas em PDF 
 Não é necessário ter experiência na área 
 Durante todo o período de vigência, novos conteúdos serão adicionados 
 Sugestões de novos conteúdos são super bem vindas. A ideia é que o curso 
tenha movimento, interação com os alunos e que a cada dia fique mais 
completo. 

 
Temos um instagram (@agridoce_ead) somente para os alunos do curso onde todos poderão 
expor seus preparos, curiosidades, e até mesmo abrir um post para discussões sobre temas 
relacionados ao veganismo. 

 
Módulos do curso: 
 

1. Cortes profissionais 

2. Métodos de cocção 

3. Como usar as diferentes ervas e especiarias 

4. Substituições usuais em receitas tradicionais 

5. Leguminosas 

6. Cereais 



 
 

7. Cogumelos e suas variedades 

8. Milho e seus derivados 

9. Soja e seus derivados  

10. Mandioca e seus derivados 

11. Arroz e seus derivados 

12. Percepção de sabores e criação de pratos 

Aulas adicionais que entraram ao vivo: 

• Nutrição vegetariana 

• Fotografia de alimentos através do celular 

• Massa fresca 

• Geleias 

Plano anual: 

• Valor à vista R$1900 

• Valor no cartão: 12x R$205 

Dados para pagamento a vista: 

• Banco Itaú 

• Agência: 8325 

• Conta corrente: 20112-0 

• Cnpj: 20.313.969/0001-20 

• Larissa Carvalho da Rosa Costa 

• Agridoce Gastronomia 

Informações importantes: 

 A turma será aberta no dia 09/11/2020 e as inscrições se encerram em 15/12/2020 

 Quantidade limitada a 25 inscrições. 

 Caso atinja o número máximo de alunos a venda será automaticamente encerrada. 

 Prazo máximo de 3 dias úteis para o acesso ao conteúdo na plataforma. 

Políticas de cancelamento 

• No caso do cancelamento até 7 dias da data da compra, será reembolsado o valor integral 
do pagamento efetuado descontando apenas as taxas administrativas. 

 

Segurança  
Segurança da informação: todas as transações de pagamento, com cartão de crédito, são 
executadas com a tecnologia SSL (Secure Socket Layer), garantindo que todos os dados 
pessoais do cliente, tais como, endereço, dados de cartão de crédito e histórico de pedidos, 
jamais sejam divulgados. Essa tecnologia visa impedir que as informações sejam transmitidas 
ou acessadas por terceiros. Alertamos a todos os clientes que nunca enviaremos mensagens 
eletrônicas solicitando confirmação de dados. 


