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 O QUE?

  Trata-se do projeto de um Centro Gastronômico Funcional para a cidade de Lajeado - RS,  com comércio e serviços para pessoas que 

buscam uma alimentação mais saudável, atletas, ou que possuam alguma restrição alimentar.
 Um local que informe as pessoas sobre o assunto, que ensine práticas e cuidados da alimentação funcional e orgânica e também ofereça 

produtos para serem comercializados ou até mesmo desfrutados no local.

 PARA QUEM?

 O público alvo é formado por pessoas que se preocupam com a saúde e buscam se alimentar de maneira nutritiva e consciente, com 

grande interesse nos benefícios dos alimentos para o organismo. Pode-se dividir em três grandes grupos: atletas ou popularmente chamados de 

fitness; indivíduos com alguma restrição alimentar; e pessoas que optam por hábitos alimentares saudáveis.

 
 PORQUÊ?

 Optou-se por este tema visto que a preocupação com saúde e qualidade de vida vem aumentando nos últimos anos. As pessoas têm 

maior acesso a informações e estão mais conscientes de que a alimentação é fator importante para viver mais e melhor.
Diante disso o mercado de produtos naturais está em constante crescimento juntamente com a busca por serviços de saúde e bem estar.
 Tendo em vista as tendências para a alimentação e o aumento da demanda por serviços associados à saúde e bem estar, o Centro 

Gastronômico Funcional tem como objetivo reunir serviços dessa área, oferecendo informações, espaço para desfrute e comercialização de 

produtos e uma área de ensino com cursos e oficinas para as pessoas aprenderem a manipular e preparar esses alimentos.
  A  cidade  de Lajeado possui algumas lojas de produtos naturais e serviços especializados nessa área, mas ainda não conta com um local 

específico para atender esse segmento.  

 ONDE? 

 O local definido para o projeto está localizado no Bairro São Cristóvão, esquina formada pelo encontro da Avenida Piraí com a Rua 

Visconde de Tamandaré. 
 Possui fácil acesso aos demais pontos da cidades por estar muito próximo a uma importante via arterial e coletora, a Avenida Alberto 

Pasquilini, distante apenas 200m do local. Além disso está perto de dois trevos de acesso à cidade, sendo um deles formado pela BR 386 e RS 

130, e o outro pela BR 386 e a Avenida Alberto Pasqualini, possibilitando um maior fluxo de pessoas de outras regiões do estado.

 

 COMO?

 O Centro Gastronômico é uma iniciativa privada, com espaços disponíveis para venda ou locação.
 
 O projeto busca integrar três serviços:
· - COMERCIAL, que conta com um mercado, onde serão comercializados produtos naturais, frescos e orgânicos. Além de um restaurante, 

com cardápio adaptado para dietas com restrições alimentares;
· - ENSINO, com salas para aula de gastronomia funcional e orgânica e salas de oficinas para as aulas práticas;
· - ATENDIMENTO CLÍNICO, com consultórios para profissionais da área nutricional;

 O horário de atendimento será comercial, com possibilidade de horários diferenciados dependendo da programação de alguns setores, 

como as oficinas e restaurante que poderão ocorrer em turnos variados. 

IMAGEM 01: Perspectiva do projeto. Modelagem: autora. Render: autora.
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