
 

 

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA          
           

  
Explore os paladares de todo o mundo, localmente: a Cidade de Brampton 

lança o Guia Gastronómico de Brampton 
 

BRAMPTON, ON (1 de março de 2021) – De inspiração global e raízes locais, o Guia Gastronómico de 
Brampton (Brampton Food Guide) está agora disponível online!  
 
O Guia Gastronómico de Brampton (Brampton Food Guide) apresenta 54 restaurantes e mercados e 
destaca os Melhores Restaurantes (Best Bites) da cidade, os Favoritos dos Chefs locais, o Circuito dos 
Hambúrgueres de Brampton (Brampton’s Burger Tour) e as recomendações dos influenciadores 
gastronómicos locais, incluindo: 

 
• Andria Barrett, oradora na área da saúde e nutrição 
• Suresh Doss, escritor da CBC no domínio dos alimentos e bebidas 
• Eden Hagos, fundador da BLACK FOODIE uma plataforma online sobre gastronomia 
• Royce Li, antigo Chef de Pastelaria (Pastry Chef) da Team Canada e professor do 

ensino secundário na Peel District School Board 
• Rick Matharu, vencedor do «Recipe to Riches», chef, proprietário do Rick’s Good Eats 
• Kiefer Nazareth, comerciante digital e fundador da Mr. Social Eats  
• Haviah Mighty, artista galardoado com o prémio musical Polaris Music 
• Kiran Rai, ator e diretor criativo 
• Jason Rosso, chef e proprietário da J. Red & Co. 

 
Para mais informações sobre o Guia Gastronómico de Brampton (Brampton Food Guide), clique aqui 
(click here). 
 
Citações 
 
«Na qualidade de uma das comunidades mais diversas do Canadá, a Cidade de Brampton oferece 
uma experiência culinária única, rica em paladares autênticos com sabores de todo o mundo. Consulte 
o nosso novo guia e explore a cozinha internacional, enquanto apoia as empresas independentes com 
segurança.» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 
 
«Muitos dos canadianos da primeira geração cresceram com refeições caseiras, uma vez que os pais 
ansiavam pelos paladares da sua terra natal, em conjunto com os novos sabores ao seu redor. A 
combinação de sabores é algo que serviu de inspiração aos talentosos chefs, e está presente nos 
incríveis pratos de fusão disponíveis na nossa cidade,» 

- Rowena Santos, Conselheira Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 5, 
Presidente (Chair), Serviços comunitários (Community Services), Cidade de Brampton 

 
«A população diversa de Brampton orgulha-se de partilhar os seus paladares únicos de todo o mundo. 
Brampton acolhe muitos chefs talentosos, que recorrem às suas raízes culturais para criarem pratos 
inovadores. Explore o nosso guia e encontre o seu novo favorito local!» 

- Harkirat Singh, Conselheiro Municipal (City Councillor), Distritos (Wards) 9 e 10, Presidente 
(Chair), Serviços Corporativos (Corporate Services), Cidade de Brampton 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/visitors/Pages/Food-Tourism.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/visitors/Pages/Food-Tourism.aspx


 

 

 
«Brampton é um Mosaico multicultural (Mosaic) e acolhe a nona maior população do Canadá com 
mais de 700 000 pessoas que compõem a nossa comunidade vibrante. Esta diversidade reflete-se na 
gastronomia disponível em toda a Cidade e temos todo o prazer em oferecer este novo guia que 
permite aos nossos residentes explorarem os paladares globais enquanto apoiam o que é local.» 

- David Barrick, Diretor Administrativo (Chief Administrative Officer), Cidade de Brampton 
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Atualmente uma das cidades com o crescimento mais rápido do Canadá, Brampton acolhe mais de 700 000 pessoas 
e 75 000 empresas. As pessoas estão no centro de tudo o que fazemos. Somos motivados pelas nossas comunidades 
diversificadas, atraímos o investimento e iniciamos uma viagem que nos incentiva a liderar uma inovação tecnológica e 
ambiental. Estabelecemos parcerias em prol do progresso para construir uma cidade saudável, que seja segura, sustentável 
e próspera. Fique em contacto connosco no Twitter, Facebook, e Instagram. Saiba mais em www.brampton.ca. 
 

 

CONTACTO DE IMPRENSA MEDIA CONTACTS 

Monika Duggal 
Coordenadora, Ligação com a Imprensa e a Comunidade 
Comunicação Estratégica  
Cidade de Brampton  
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

Monika Duggal 
Coordinator, Media & Community Engagement 
Strategic Communication  
City of Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
  
 
 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

