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Entidades Assistenciais 

de Jaboticabal

A Comissão da III Feira Nacional do Amendoim tem a satisfação de convidá-lo(a)
para o projeto “TOK DE CHEF”.  Se sua receita for escolhida, 
a entidade da qual você faz parte irá ganhar R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Como funciona?
1) Podem participar integrantes de Entidades Assistenciais de Jaboticabal/SP, contratados(as) das entidades ou voluntári-
os(as), desde que maior de 18 anos. 
2) O(a) interessado(a) deve elaborar uma receita à base de amendoim: um prato doce e/ou um prato salgado.  
3) Deve preparar a receita e fazer uma foto do prato já finalizado. Em seguida, fazer a sua inscrição por meio deste link 
(https://feiranacionaldoamendoim.com.br/tok-de-chef/), enviando a foto do prato e também as explicações sobre o preparo, 
ou seja, a receita em um texto escrito. 
4) Para fazer parte deste projeto, convidamos o Chef Paulo André Simieli, do Nomadic Bistrô, que irá selecionar uma receita 
doce e uma salgada.
5) O Chef irá apresentar, nas redes sociais da Feira do Amendoim, o preparo dos dois pratos escolhidos, e as pessoas que 
inscreveram os pratos escolhidos poderão cozinhar com o Chef (a data será definida). A participação nessa fase não é 
obrigatória. 
6) Cada entidade poderá inscrever um ou dois pratos no projeto. No caso de inscrever dois pratos, necessariamente serão 
um doce e um salgado. 
7) São dois prêmios de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada em dinheiro: um para o prato salgado escolhido e outro para o 
prato doce escolhido. 
8) A entidade que tiver um prato escolhido não poderá ser premiada em um segundo prato. 
9) As inscrições devem ser feitas a partir do envio da foto do prato finalizado e do texto escrito com a receita, até o dia 20 
de setembro de 2021. 
10) Todas as pessoas inscritas cedem o direito de uso das fotos dos pratos, de suas próprias fotos e/ou imagens de vídeo e 
conteúdos das receitas para a Comissão Organizadora da III Feira Nacional do Amendoim, para divulgação em canais de 
comunicação da Feira e de terceiros, além de veículos de comunicação em geral e redes sociais variadas, por tempo 
indeterminado, de acordo com os critérios da Comissão Organizadora, sem nenhum ônus para essa Comissão, independ-
entemente de a pessoa ter ou não o prato escolhido. 
11) O objetivo da Comissão Organizadora é promover a cultura do amendoim, um produto saboroso e saudável, ao mesmo 
tempo em que valoriza o papel das entidades de Jaboticabal, por meio de um projeto amistoso, sem pretensões de 
julgamento técnico. O projeto visa ainda destacar a fundamental dedicação de todas as entidades do município, independ-
entemente das receitas que forem escolhidas.  
12) Não serão aceitos questionamentos em relação às escolhas dos pratos pelo Chef convidado. 
13) A participação no Projeto Tok de Chef, por meio do preenchimento do formulário de inscrição, implica na plena aceit-
ação de todos os itens do regulamento. 

Atenciosamente, 

Comissão Organizadora do 
XVIII Encontro e 
III Feira Nacional do Amendoim

Para mais esclarecimentos: 
WhatsApp (16) 99143-7868, com Mônica
ou neomarc@neomarc.com.br
Formulário de inscrição: 
https://feiranacionaldoamendoim.com.br/tok-de-chef/

CONVITE AOS INTEGRANTES DAS ENTIDADES 
ASSISTENCIAIS DE JABOTICABAL/SP


