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

Muito influenciado pelo destino 
onde morou por alguns meses, 
a cidade de São Francisco, na 
Califórnia, o chef percebeu 
que era possível unir a gas-
tronomia de qualidade, que já 
era sua paixão e formação, ao 
conceito de saúde, aplicados 
na prática. Com isso, visitou 
mercados, bares, restaurantes, e 
no seu retorno ao Brasil passou 
a desenvolver alguns produtos, 
que deram início à construção 
do S Simplesmente. O negó-
cio funcionou por cinco anos 
como café, restaurante e casa 
de eventos. O S Simplesmente 
foi fundado em 2014 quando o 
assunto da culinária saudável no 
Brasil ainda era bem pouco tra-
balhado. A casa foi por anos o 
jardim dos moradores do bairro 
de Pinheiros, que ali passavam 
suas tardes aproveitando as 
mesas ao livre e os quitutes sau-
dáveis que deixaram saudade. 
Mas abriu o caminho para novos 
estabelecimentos que seguem 

Thiago Medeiros cria 
pratos para 
a Pousada Ronco 
do Bugio

O chef cultiva ideias e projetos 
em torno da gastronomia 
saudável, desenvolvendo 
cardápios e ações que 
incentivam o consumo 
consciente dos alimentos  

criando um cardápio com a 
chef Ju Pedrosa do Uxua Casa 
Hotel & Spa, e recentemente 
implementou alguns pratos no 
restaurante da Pousada Ronco 
do Bugio em Piedade, que faz 
parte do portfólio de Roteiros de 
Charme. A hospedagem em meio 
à natureza já oferecia no café da 
manhã iogurte de coco, tapio-
ca com avocado, pão de beijo 
(vegano) e alguns dias até bolo 
vegano. Agora conta com feijão 
tropeiro, lasanha de batata, 
canjiquinha com ragu de jaca e 
picadinho de cogumelos, pratos 
que o chef implementou e que 
dão água na boca. O melhor é 
que ele afirma que foi só um co-
meço. Vale lembrar que opções 
veganas diversas ainda são raras 
em hotéis. Mas Thiago começa a 

plantar a semente com o intuito 
de ampliar essa cultura. 
Para os que se aventuram na 
cozinha, vale saber que seus 
cursos de culinária estão dispo-
níveis na plataforma Nambu e 
em suas redes sociais @thiago-
medeiros_tm.  Para conhecer a 
pousada Ronco do Bugio (fotos 
desta matéria), acesse: roncodo-
bugio.com.br.  

o mesmo conceito da culinária 
vegana preparada com sabor e 
ingredientes locais, sazonais e 
orgânicos.  
Hoje, Thiago foca seu trabalho 
em projetos de consultoria de 
cardápio e produtos, o que já 
fazia parte de sua trajetória. Ele 
criou menus para o Txai Resort 
Itacaré em parceria com Márcia 
de Luca, que é expert em bons 
hábitos, para os encontros 
anuais do Praticando o Bem 
Viver. Participou também do 
Organic Festival em Trancoso 
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