
 
 

 
EAD 
 
Gastronomia Vegana – Módulo 1 
 
Esse curso irá preparar você para uma grande variedade de habilidades relacionadas 
ao conhecimento da Gastronomia Vegana, para que 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.  
 
Você irá receber pelo correio o nosso Kit exclusivo contendo: 
 

 1 avental de busto 
 1 faixa de cabeça 
 1 Caderno de anotações para acompanhar o curso 

 
Obs: O prazo para envio do material é de até 15 dias após a data da inscrição 

 
Coordenação Pedagógica: Larissa Ayres 
Professores: Ruan Félix e Larissa Ayres 
Público Alvo: Entusiastas da gastronomia vegetariana 
 

 Todas as aulas são gravadas 
 Acesso total do curso na plataforma durante o período de 1 ano 
 Certificado em PDF 
 Apostilas digitais que podem ser baixadas em PDF 
 Não é necessário ter experiência na área 

 
Módulos do curso: 
 

1. Os 5 sabores na gastronomia (Salgado, doce, amargo, ácido, umami) 

2. Cortes profissionais 

3. Como usar as diferentes ervas e especiarias 

4. Substituições usuais em receitas tradicionais (leites vegetais, opções de “creme de 

leite” vegetal, espessantes, etc..) 

5. Leguminosas – molho, remolho, variedades e as diferentes formas de uso 

6. Cereais 

7. Cogumelos e suas variedades 



 
 

8. Milho e seus derivados (fubá, milharina, quirera, farelo, farinha... Conheça a diferença 

e indicações de uso) 

9. Soja e seus derivados  

10. Mandioca e seus derivados (Diferença dos produtos e indicações de uso) 

11. Arroz e seus derivados 

12. Empratamento – Valorize suas refeições através da arte de empratar 

 

Investimento: 

• Valor à vista com o desconto de 50%: R$950 

• Valor no cartão: R$1200 em até 12x sem juros pelo paypal 

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: 

 O pré-lançamento com 50% de desconto será do dia 03/07/2020 a 10/07/2020 

 Quantidade limitada a 25 inscrições 

 Caso atinja o número máximo de alunos a pré-venda será encerrada 

 O lançamento oficial do curso será dia 10/08/2020 já com o valor integral de R$1900 à 

vista 

 O acesso ao conteúdo do curso na plataforma poderá ser feito a partir do dia 

10/08/2020 

Políticas de cancelamento 

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

• O curso poderá vir a ser cancelado ou sofrer alterações a qualquer momento pela 
Agridoce Gastronomia, na hipótese de o mesmo não atingir o número mínimo de alunos 
ou ainda, por motivos excepcionais. Nesses casos, os valores já pagos pelo aluno serão 
integralmente restituídos. 

 

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. 
 

 

 


