
Por Dani Hispagnol, que conecta 
pessoas por meio dos alimentos 
e dirige a agência Gouté - 
Experiências Gastronômicas.
+ infos: goute.com.br

Em 2016 escrevi uma coluna que 
comemorava não só a expansão 
da Gastromotiva por diversas 
regiões do Brasil e México, mas 
também a fundação de seu 
restaurante escola, o Refettorio 
Gastromotiva, associado à 
jornalista Alexandra Forbes e 
ao Food for Soul (organização 
italiana), que contou com a 
participação de diversos chefs 
renomados. Naquela época 
o impacto já era grande, e 
de lá para cá só aumentou, 
dando motivos de sobra para 
celebrarmos ainda mais sua 
amplitude e apoiarmos seu 
mais recente projeto, o Cozinha 
Solidária, que atua durante e 
pós-pandemia de Covid-19 no 
combate à fome. 

Comida que 
transforma

Idealizada pelo chef David 
Hertz, a Gastromotiva é 
o motor da gastronomia 
social no Brasil 

Fundada em 2006 pelo chef 
e empreendedor social David 
Hertz, a Gastromotiva é uma 
organização que oferece 
formações profissionais de 
cozinha para que seus alunos 
se tornem empreendedores, 
replicadores da sua metodologia 
e mobilizadores comunitários. 
A ONG já soma 15 anos de 
gastronomia social no Brasil e 
mundo, e cada vez mais amplia 

sua visão e ação global de 
cooperação com os Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável 
da ONU.
O chef idealizador David Hertz 
é co-criador e conselheiro 
do Social Gastronomy 
Movement, que conecta 
e engaja organizações e 
pessoas globalmente para 
mudar a sociedade através do 
alimento. Ele chefiou cozinhas 
renomadas, se tornou professor 
de gastronomia e fundou um 
Buffet Social. Mas foi ao subir 
a Favela do Jaguaré, em São 
Paulo, que encontrou o sentido 
da sua trajetória. Lá nasceu 
a primeira turma do projeto 
Cozinheiro Cidadão, que mais 
tarde inspiraria a criação da 

Gastromotiva. Por meio de uma 
articulação global, mobilização 
de redes, colaboração e 
empoderamento dos indivíduos, 
os projetos de gastronomia 
social desenvolvidos por Hertz 
constroem elos na luta pela 
mitigação das diferenças 
sociais. 
Hoje eles têm o objetivo de 
alcançar e dar oportunidade 
a dez milhões de cidadãos até 
2030!  A Gastromotiva conta 
com a nossa participação e 
colaboração para continuar 
alimentando pessoas e sonhos. 
A experiência da solidariedade 
é a mais doce e marcante de 
todas em nossas vidas. Vamos 
juntos! gastromotiva.org 
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