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Gênero:	Dramédia	

TAG	LINE	

Histórias	apimentadas	em	volta	de	pratos	deliciosos.	

LOG	LINE	

Três	homens	apaixonados	por	gastronomia	encontram	a	partir	do	preparo	de	pratos	exóticos	
um	método	de	terapia	para	analisarem	seus	relacionamentos.	

STORYLINE	

Régis,	Júlio	e	Francis,	unidos	pela	gastronomia,	decidem	preparar	os	pratos	de	um	antigo	livro	
de	receitas	como	um	meio	de	lubrificação	social	para	reunir	pessoas	e	discutir	suas	relações	
enquanto	enfrentam	obstáculos	para	abrir	um	restaurante.	

SINÓPSE	

Apesar	 dos	 diferentes	perfis	 sociais	 e	modelos	 de	 relacionamentos,	Régis,	 Júlio	 e	 Francis	
descobrem	que	tem	em	comum,	além	da	paixão	pela	culinária,	a	certeza	que	precisam	rever	
seus	conceitos	sobre	relacionamentos.			

Régis	é	um	solteirão	machista	com	talento	natural	para	a	gastronomia	que	sonha	em	abrir	
seu	próprio	restaurante,	porém	um	trauma	do	passado	o	torna	praticamente	um	alcóolatra.	
Depois	de	seu	último	fracasso	trabalhando	no	restaurante	de	uma	tradicional	família	italiana,	
Régis	revela	para	Júlio,	seu	amigo	de	infância,	ter	encontrado	de	um	misterioso	e	fantástico	
livro	de	receitas	e	o	convence	o	amigo	a	entrar	numa	competição	para	ajuda-lo.	

A	premiação	é	parte	de	um	workshop	de	"gastromotivação"	promovido	por	Francis,	um	bon	
vivant,	charmoso	e	culto.	Francis,	filho	de	um	chef	bem-sucedido	que	morreu	precocemente,	
descobriu	 na	 gastromotivação	 uma	 terapia	 e	 passou	 a	 organizar	 workshops	 com	 nomes	
famosos	da	gastronomia	internacional.		

No	workshop	eles	preparam	uma	das	receitas	do	livro	e	ganham	o	prêmio.	Empolgado	com	o	
resultado,	Régis	propõem	a	Francis	utilizar	a	grastromotivação	e	as	receitas	do	 livro	como	
forma	de	atrair	pessoas	e	fazer	dinheiro	para	abrir	um	restaurante.		

Francis	 se	 anima,	mas	 relutante	 por	 conta	 dos	 erros	 do	 passado	 sugere	 que	 antes	 eles	
preparem	os	pratos	para	um	público	seleto,	assim,	ao	mesmo	tempo	que	testam	as	receitas,	
os	encontros	também	poderão	provocar	novas	relações	e	a	resolução	de	antigas.		

Para	Júlio,	que	está	desempregado	e	a	crise	em	seu	casamento	atingiu	o	ponto	mais	crítico,	a	
possibilidade	de	ser	sócio	de	Régis	e	Francis	em	um	restaurante	é	sua	grande	chance	para	
recuperar	a	autoestima	e	dar	um	novo	fôlego	para	salvar	sua	relação.		

Enquanto	Régis	luta	para	contornar	a	insegurança	e	instabilidade	emocional	de	Francis	e	a	
delicada	 situação	 financeira	 e	 conjugal	 de	 Júlio,	 mais	 um	 grande	 obstáculo	 surge	 para	
ameaçar	seus	planos	de	abrir	o	charmoso	e	sofisticado	restaurante.	O	livro	de	receitas,	ponto	
de	partida	para	sua	empreita,	na	verdade,	foi	roubado	e	seus	legítimos	donos	farão	tudo	para	
recupera-lo	e	impedir	que	Régis	tenha	sucesso.		



A	cada	episódio	as	relações	românticas	dos	três	avançam	em	diferentes	direções.	Conflitos	e	
reflexões	existenciais	emergem	em	um	momento	social	aonde	mais	do	que	nunca	revemos	
nossa	 posição,	 nos	 questionamos	 e	 discutimos	 a	 nova	 condição	 do	 indivíduo	 no	 mundo	
contemporâneo	 cada	 vez	mais	 voltado	 para	 a	 tecnologia,	 o	 consumo	 e	 o	 individualismo,	
representado	através	do	comportamento	dos	próprios	personagens,	seja	na	cozinha,	na	sala	
de	jantar,	na	cama	ou	na	vida.	

GÊNERO	e	REFERÊNCIAS	

Dramédia.		

Referências:	Californication,	Burnt,	Chef,	Food	Truck,	Feed	the	Beast,	Nada	a	Esconder.	

UNIVERSO	DA	HISTÓRIA	

A	gastronomia,	válvula	de	escape	do	trio,	é	o	pano	de	fundo	das	histórias	e	a	mesa	o	local	
para	discutirem	os	relacionamentos	nos	tempos	atuais.	Com	encontros	e	desencontros,	jogos	
de	sedução	e	DRs,	a	maior	parte	dos	episódios	acontece	na	moderna	e	sofisticada	cobertura	
de	Francis,	o	QG	aonde	o	trio	recebe	convidados	para	saborearem	seus	pratos	e	descomprimir	
dos	anseios	da	vida	moderna.	As	receitas	são	sempre	preparadas	na	bem	equipada	cozinha	a	
partir	do	misterioso	 livro,	 seja	pelos	três	amigos	ou	por	convidados	famosos.	Em	 locações	
pela	cidade,	estações	de	metro,	shopping	centers,	mercadão,	casa	de	vinhos,	lojas	de	comidas	
e	 deslocamentos	 em	 ubers,	 exploramos	 os	 personagens	 convivendo	 com	 tudo	 que	 é	
contemporâneo	 e	 a	 dependência	 do	 indivíduo	moderno	 da	 tecnologia	 de	 comunicação,	
aplicativos,	redes	sociais	e	computadores.	Toda	essa	urgência	representa	a	necessidade	de	
consumir	e	a	desconexão	com	a	natureza	e	com	sigo	mesmo.		

	
Nota: * The	Social	Gastronomy	Movement	A	human-centered	movement	that	believes	 in	
food	as	a	tool	for	social	change.	Movimento	da	Gastronomia	Social:	A	gastromotivação	é	um	
método	 para	 reunir	 pessoas	 e	 catalisar	 o	 potencial	 das	 melhores	 práticas,	 projetos,	
empreendedores	e	empresas	ao	redor	do	mundo	que	enxerguem	a	comida	como	um	meio	
de	transformação	social.	A	gastronomia	pode	ser	usada	como	uma	ferramenta	para	combater	
a	 fome,	 a	 pobreza,	 o	 desperdício,	 ser	 utilizada	 na	 transmissão	 de	 conhecimento	 e	 como	
terapia	para	relacionamentos.	Hoje,	já	existem	mapeados	mais	de	300	projetos	ao	redor	do	
mundo	 e	 com	 certeza	 há	 centenas	 mais.	 O	 potencial	 máximo	 de	 todas	 estas	 práticas	
conectadas,	por	meio	de	comunidades	virtuais	e	reais,	está	sendo	descoberto	e	colocado	em	
prática	cada	vez	mais.	Para	acompanhar	a	evolução	da	nossa	história	será	necessário	fazer	
parte	desta	comunidade	e	inscrever-se	na	newsletter	e	acompanhar	as	ações,	novidades,	vida	
dos	personagens	e	desdobramentos	da	série	pelas	redes	sociais.	@EPL_gastronomy	

	

	

	

	



ARCO	da	1ª	TEMPORADA	

Régis	chegou	a	uma	encruzilhada	em	sua	vida.	Entrando	na	crise	dos	40,	está	desempregado	
e	completamente	perdido	em	relação	à	mulher	contemporânea.	Em	sua	eterna	condição	de	
solteiro	convicto,	não	se	apega	a	ninguém	e	vê̂	a	mulher	simplesmente	como	objeto	para	sua	
compulsão	 sexual.	Mas	para	 quem	um	dia	 foi	um	bem-sucedido	 conquistador,	arrasando	
corações,	 hoje	 passa	 por	 sérias	 dificuldades	 com	 seu	 discurso	 machista	 e	 homofóbico,	
vivendo	uma	sucessão	de	relacionamentos	fracassados.	Seu	passado	“glorioso”	e	o	currículo	
invejável	de	conquistas	perdem	o	sentido	e	Régis	finalmente	sente	o	vazio	das	suas	relações	
fugazes	 baseadas	 apenas	 em	 sexo	 e	 decide	 rever	 seus	 conceitos	 e	 sair	 de	 sua	 zona	 de	
conforto.	Depois	de	uma	discussão	com	o	dono	do	restaurante,	Régis	abandona	o	emprego	
de	 chef	 e	 leva	 consigo,	 a	 título	 de	 indenização,	 um	 antigo	 livro	 de	 receitas.	 Ele	 conhece	
Francis,	um	sofisticado	organizador	de	eventos	de	gastronomia	e	entra	em	contato	com	a	
"gastromotivação",	um	método	 para	 reunir	 pessoas	 e	 catalisar	 o	 potencial	 das	melhores	
práticas,	projetos,	empreendedores	e	das	empresas	que	enxergam	a	comida	como	um	meio	
de	transformação	social.	Régis	vê	ali	uma	chance	que	pode	servir	 tanto	para	seus	anseios	
pessoais	 quanto	 financeiros	 e	 convence	 Júlio,	 seu	 amigo	 de	 infância,	 a	 participar	 do	
workshop.	 Eles	vencem	a	premiação,	graças	 a	uma	 receita	do	 livro,	 se	 tornam	amigos	de	
Francis	e	juntos	decidem	testar	as	receitas	do	livro	para	reunir	pessoas	como	uma	forma	de	
terapia,	enquanto	planejam	abrir	um	restaurante.	Ao	longo	da	temporada	Régis	se	frustra	em	
relação	à	bela	Drika,	a	nova	vizinha	de	Francis,	ao	tentar	seduzi-la	e	descobrir	que	ela	é	gay.		
Depois	 vai	 se	 apaixonar	 por	 Fúlvia	 que	 ainda	mantém	 seu	 interesse	 por	 Francis,	 seu	 já	
conhecido,	criando	um	triângulo.	Sua	performance	junto	às	mulheres	poderosas,	justamente	
as	que	chamam	mais	sua	atenção,	se	torna	cada	vez	menos	eficaz	ao	mesmo	tempo	que	seu	
relógio	biológico	questiona	sua	condição	de	solteiro	convicto,	lhe	despertando	o	desejo	de	
constituir	família,	de	ser	pai,	fazendo	com	que	sua	condição	atual	lhe	gere	frustração	o	que	
só	aumenta	seu	processo	autodestrutivo.	Nesse	cenário	a	magnética	Fúlvia	se	torna	a	mulher	
dos	sonhos	e	antes	que	ele	perceba	se	vê	completamente	apaixonado.	Conquistar	o	coração	
dessa	mulher	que	ama	sua	liberdade	e	tem	uma	queda	por	homens	mais	velhos,	com	uma	
atração	especial	por	seu	amigo	Francis,	se	torna	uma	tarefa	bem	difícil	para	Régis,	que	ao	
rever	seu	comportamento,	ciente	de	que	mudanças	dessa	envergadura	são	extremamente	
difíceis.	 Após	 inúmeras	 tentativas	 frustradas	 de	 retomar	 sua	 relação	 com	 Betina	 e	 ser	
indiferente	ao	assédio	de	Fúlvia,	a	vida	de	Francis	é	abalada	pela	visita	de	um	velho	amigo	da	
adolescência,	com	quem	teve	um	affair.	Isso	desperta	novamente	sua	tendência	homossexual	
reprimida	no	passado,	justificando	sua	dificuldade	atual	com	mulheres	e	trazendo	à	tona	o	
possível	motivo	real	de	sua	relação	mal	resolvida	com	a	ex,	por	quem	tem	uma	espécie	de	
fixação,	um	sentimento	de	posse	amplificado	por	semelhanças	dela	com	sua	mãe	também	
falecida.	 Surge	 então	 o	 conflito:	 continua	mantendo	 as	 aparências	 ou	 segue	 sua	 essência	
vivendo	 de	forma	plena	e	 legítima?	 Júlio	e	está	desempregado	há	um	bom	 tempo	e	 tem	
dificuldade	para	assumir	seu	fracasso	profissional	como	designer.	Sofre	frequentes	críticas	
por	 parte	 de	 sua	 esposa,	 Ana	 Flávia,	 e	 sempre	 é	 obrigado	 a	 dar	 justificativas	 para	 sua	
participação	cada	vez	mais	pífia	nas	despesas	da	casa	e	apesar	do	amor	que	ainda	os	mantém	
unidos,	vivem	em	crise.	



SINOPSE	PILOTO	

A	Ave	de	Boas	Vindas		

Régis	e	Júlio	preparam	um	jantar	surpresa	para	Francis	que	chega	de	Hong	Kong.	Os	amigos	
o	esperam	com	convidados	em	seu	luxuoso	apartamento,	mas	um	problema	hidráulico	no	
condomínio	causa	o	corte	da	água.	Francis	se	irrita,	pois	precisa	de	um	banho	e	o	nervoso	faz	
com	que	ele	fique	fedendo	ainda	mais.	A	situação	piora	quando	Betina,	o	grande	amor	de	sua	
vida,	chega	para	o	jantar.	

2ª	temporada	

As	 relações	 conflituosas	 prosseguem	 e	 Régis	 decide	 colocar	 em	 prática	 sua	 “válvula	 de	
escape”:	manter	sua	mente	ocupada	com	a	ideia	de	junto	aos	amigos	abrir	um	restaurante.	
Convencê-los	não	é	tarefa	fácil,	pois	 isso	traz	à	tona	sentimentos	de	frustração	mas	Régis,	
com	sua	eloquência,	acaba	vencendo	essa	resistência.	Os	três	estudam	à	fundo	o	negócio	e	
começa	 todo	 um	 processo	 cheio	 de	 dificuldades	 e	 contratempos,	 com	 um	 valor	 bem	
considerável	de	investimento	e	três	sócios	em	diferentes	situações	financeiras.	Mas	no	final,	
o	restaurante	está	pronto,	com	participação	ativa	das	mulheres	de	suas	vidas.		

3ª	temporada	

A	inauguração	é	tensa,	mas	se	revela	um	sucesso.	O	restaurante	não	decola	de	cara,	mas	no	
boca	a	boca	vai	ganhando	relevância	diante	da	competência	dos	chefs.	Os	três	viram	motivo	
de	real	orgulho	para	Drika,	Betina,	Fúlvia	e	especialmente	para	Ana	Flávia,	que	finalmente	vê	
em	Júlio	um	homem	bem	sucedido	e	realizado.	Os	três	estão	bem	desgastados	com	toda	a	
jornada	e	felizes	com	o	resultado,	mas	a	crise	financeira	cria	dificuldades	para	o	negócio	e	as	
mulheres	acabam	trazendo	soluções.	

PERSONAGENS:	

Reginaldo	Aquino,	39.	Seu	grande	desejo	é	ter	um	restaurante	e	vem	aguardando	o	momento	
certo	para	isso,	pois	seu	projeto	é	ambicioso.	Régis	é	boa	pinta,	descolado,	e	é	comum	usar	
seus	dotes	culinários	para	seduzir	garotas,	tendo	um	bom	currículo	nesse	departamento.	É	
homofóbico	desde	que	sua	 irmã	se	assumiu	 lésbica,	o	que	causou	uma	grande	revolta	em	
seus	pais	que	vem	de	uma	família	mineira	conservadora.	É	o	mais	teórico	dos	3	“cozinheiros”.	

Júlio	Silveira,	35,	é	o	casado	do	trio.	Sempre	foi	o	cozinheiro	do	lar,	ainda	mais	sendo	um	
freelancer	(artista	gráfico)	que	não	consegue	fechar	muitos	trabalhos.	Júlio	é	um	cozinheiro	
que	 vai	mais	 pelo	 instinto,	é	 inventivo	 e	dado	 à	experimentos	 que	 sempre	 dão	 certo.	As	
circunstâncias,	transformaram	Júlio	em	dono	de	casa.	A	vida	doméstica	do	casal	é	cheia	de	
atritos,	devido	as	suas	limitações	financeiras.		

Francisco	Ortega,	52.	Sensível,	sofisticado	e	se	veste	de	forma	impecável,	características	que	
deixam	a	 impressão	de	que	 ele	 seja	 gay.	Herdou	do	pai	o	 talento	e	a	 fortuna	da	 família:	
cozinha	por	hobby	e	viaja	o	mundo	focado	principalmente	em	descobertas	gastronômicas.	
Acumulou	um	bom	repertório	de	suas	viagens,	investindo	em	uma	farta	biblioteca	sobre	o	
assunto	o	que	o	levou	a	conhecer	a	gastomotivação.	Viveu	por	9	anos	com	Betina,	grande	



amor	de	sua	vida,	uma	relação	mal	resolvida	com	a	qual	mantém	esperanças	de	ter	uma	nova	
chance.		

Ana	Flavia,	32	 -	Esposa	de	 Júlio,	é	uma	gerente	de	banco	 recém	promovida.	Bela	mulata,	
meticulosa,	 forte,	 determinada,	 é	 o	 porto	 seguro	 da	 vida	 financeira	 do	 casal.	 Profissional	
dedicada,	agarra	todas	as	oportunidades	para	se	aperfeiçoar	e	subir	na	carreira.		

Fúlvia,	39-	Lindíssima,	australiana	com	um	sotaque	charmoso,	artista	plástica	bem-sucedida,	
Fúlvia	balança	o	mundo	de	Régis.	Fúlvia	conheceu	Francis	há	algum	tempo	e	tem	bastante	
interesse	nele,	o	que	complica	a	vida	de	Régis.		

Betina,	 45-Mulher	 madura,	 bela,	 sofisticada,	 é	 ex-mulher	 de	 Francis.	 Viajada,	 culta,	 ela	
mantém	sua	vida	afetiva	com	discrição.		

Drika-	25.	É	a	nova	vizinha	de	Francis.	É	editora	de	uma	revista	feminina.	Vive	de	uma	forma	
leve,	é	bem-humorada,	cheia	de	personalidade.		

	

	

	

	

	

	


