The Somerville Arts Council/SomerViva apresentam:

Beliscos Culinários: Programa para Empreendedores

Você gosta de cozinhar? Você gostaria de dar inicio a uma carreira na área de gastronomia? Então este programa
pode ser para você!
Esta é uma iniciativa da cidade de Somerville que oferece oportunidades a membros de nossas comunidades imigrantes para investir em uma carreira na indústria de alimentos. Portanto, se você gosta de cozinhar e está interessado na área de gastronomia esta oportunidade e para você! Oferecemos uma série de
workshops; as sessões serão ministradas por um grupo rotativo de funcionários da cidade, profissionais de
negócios e proprietários de empresas de alimentos. O programa também oferece oportunidades de venda a
participantes qualificados. Os workshops ocorrerão às terças-feiras à noite, das 18h às 20h, com início em 10
de janeiro de 2023. CUSTO: Este programa custa US $ 100; mas os candidatos elegíveis podem receber apoio
financeiro e terão apenas que pagar US $ 25.
CANDIDATOS ELEGÍVEIS:
O programa Nibble-Beliscos Culinários atende principalmente cozinheiros de nacionalidades diversas de renda baixa
ou moderada – de acordo com nossos recursos e missão. Preferência será dada aos residentes de Somerville. O programa atende especialmente os participantes que já possuem um forte conhecimento de culinária, buscando chefes de
cozinha especializados na culinária de seus países de origem.
PARA SE INSCREVER: Preencha este formulário e envie para o endereço abaixo:
Nome __________________________________________________________________________
Email ___________________________________________________________________________
Phone ___________________________________________________________________________
Endereço:________________________________________________________________________
Qual o seu nível de inglês? _____________________________________________________
Você esta frequentando um programa de Ingles como Segunda Lingua? ___________________________________
_______
Você estaria disponível para se reunir nas noites de segunda, terça ou quarta-feira de 18:00 `as 20:00? _________

City of Somerville, Joseph A. Curtatone, Mayor

Qual é sua experiência com a arte culinária?
Você cozinha para grupos grandes? ___________________________________________________
Você tem experiência com catering? _________________________________________________
Você tem experiência com restaurantes? _____________________________________________
Se tem, que tipo de experiência é esta? ________________________________________________
Voce já escreveu as receitas dos pratos que criou?________________________________
Você já vendeu comida em festivais, igrejas ou feiras? __________________________________
Você tem alguma experiência ensinando como cozinhar? ____________________________
Que tipo de comida é sua especialidade?___________________

O que você gostaria de aprender neste programa culinário para empreendedores?
Como encontrar um trabalho em um restaurante? SIM ____ NÃO ____
Como começar seu próprio negócio na área de alimentação? SIM ____ NÃO_____
Se responder SIM, que tipo de negócio? _________________________________________
Aprender sobre licensas do Departamento de Saúde? SIM ____ NÃO ____
Aprender sobre empacotamento e distribuição dos produtos? SIM ____ NÃO ____
Aprender sobre financiamento para um negócio na área de alimentação? SIM ____ NÃO ____
Aprender como produzir receitas familiares para grupos ou restaurantes? SIM ____ NÃO____
Oportunidades
Você tem interesse em cozinhar para um restaurante por uma noite? SIM ____ NÃO ____
Você tem interesse em dar aulas de culinária? SIM ____ NÃO ____
Você gostaria de vender sua comida em feiras e festivais? SIM ____ NÃO ____
Por favor, nos diga se você tem qualquer ideia sobre como ganhar dinheiro com seu talento culinário
e/ou o que você gostaria de aprender sobre os negócios nesta área.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Envie este aplicativo para:
Anthony Baum
Somerville Arts Council
50 Evergreen Ave.
Somerville, MA 02145

Prazo de Entrega do formulário: 19 de dezembro de 2022

Perguntas:

abaum@somervillema.gov

