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MCB promove o lançamento do livro “O Sabor da Arte” com noite 

de autógrafos e apresentação musical  

 

7 de junho, terça-feira, às 19h – entrada gratuita 

O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, em 
parceria com Kazue Kodama e KK Marketing Cultural e Social, realiza o lançamento do livro “O 
Sabor da Arte”, da Ipsis Editora.  
 
De autoria do jornalista gastronômico Xavier Bartaburu, a obra analisa as relações entre cultura e 
alimentação, levando em conta elementos como nutrição, patrimônio e saúde. Estes aspectos são 
abordados através de uma seleção de 50 receitas inspiradoras indicadas por cinco chefs, 
representantes de cinco países cujas culinárias são reconhecidas como as mais saudáveis do 
mundo: França, Itália, Índia, Japão e Brasil. A cozinha nacional está representada pela chef Morena 
Leite, especialista em culinária brasileira; Tatiana Cardoso assina as receitas italianas, e Danielle 
Dahoui, da culinária francesa. As sugestões de cozinha indiana foram selecionadas por Madhava Lila 
e as da gastronomia japonesa, por Shinya Koike. 
 
O livro traz ainda um glossário com ingredientes identificados por médicos e nutricionistas como 
“superalimentos”, ricos em antioxidantes e fitonutrientes essenciais ao bom funcionamento do 
organismo. Nele constam verbetes que vão de abóbora a tubérculos e raízes.  
 
O evento terá caráter sociocultural e educacional, sendo 70% da tiragem doados à ADJ Diabetes 
Brasil, organização sem fins lucrativos que há 36 anos promove educação para pessoas com 
diabetes, familiares, profissionais de saúde e comunidade. Com entrada gratuita, o lançamento 
acontece no dia 7 de junho, terça-feira, às 19h30; contará ainda com apresentação musical da 



cantora Luzia Dvorek e banda, além da presença do autor para autógrafo do livro, que será vendido 
por R$ 79,90 (setenta e nove reais e noventa centavos). 
 
 

Sobre o autor: 
Xavier Bartaburu é jornalista formado pela ECA-USP. Escreve sobre culturas tradicionais, viagens e 
meio ambiente. Começou sua carreira na revista Terra, na qual foi editor-executivo e publicou mais 
de 50 reportagens produzidas em viagens ao redor do Brasil e do mundo. Passou também pela 
redação das revistas Próxima Viagem e Gosto. Hoje escreve para livros, revistas e sites, produzindo 
conteúdo ligado à difusão do patrimônio cultural e ambiental do Brasil e do mundo. São mais de 20 
livros publicados.  

Sobre o MCB 
O Museu da Casa Brasileira (MCB) dedica-se à preservação e difusão da cultura material da casa 
brasileira, sendo o único museu do país especializado em arquitetura e design. A programação do 
MCB contempla exposições temporárias e uma agenda com base em debates, palestras e 
publicações que contextualizam a vocação do museu para a arquitetura e o design, contribuindo na 
formação de um pensamento crítico em temas diversos como urbanismo, habitação, economia 
criativa, mobilidade urbana e sustentabilidade. Dentre suas inúmeras iniciativas, destacam-se o 
Prêmio Design MCB, principal premiação do segmento no país, realizado desde 1986; e o projeto 
Casas do Brasil, de resgate e preservação da memória sobre a diversidade do morar do brasileiro. 

SERVIÇO 

Lançamento do livro “O Sabor da Arte “ 
7 de junho, às 19h – entrada gratuita 

Realização: MCB, Kazue Kodama, KK Marketing Cultural e Social 
Valor do livro: R$ 79,90 (setenta e nove reais e noventa centavos) 

Ficha técnica: 
Título: O Sabor da Arte 
Autor: Xavier Bartaburu  
Fotos: Romulo Fialdini  
Ipisis Gráfica e Editora, São Paulo, junho de 2016.  
Formato: 24 cm x 25 cm 
Páginas: 192 páginas. 

Local: Museu da Casa Brasileira - (11) 3032.3727 
Av. Faria Lima, 2.705 – Jd. Paulistano  

VISITAÇÃO 
De terça a domingo, das 10h às 18h. 
Ingressos: R$7 (inteira) e R$3,50 (meia-entrada). Grátis para crianças até 10 anos e maiores de 60 
anos. Gratuito aos sábados, domingos e feriados 

Acesso a pessoas com deficiência / Bicicletário com 40 vagas 
Estacionamento pago no local 

Visitas orientadas: (11) 3026.3913 / agendamento@mcb.org.br  
www.mcb.org.br    

mailto:agendamento@mcb.org.br
http://www.mcb.org.br/


Informações para a imprensa – Museu da Casa Brasileira 
Luciana Tamaki – (11) 3026.3910 | comunicacao@mcb.org.br 
Bruno Dória – (11) 3026.3900 | analistacomunicacao@mcb.org.br 

Informações para a imprensa - Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo 
Gisele Turteltaub – (11) 3339.8162 | gisele@sp.gov.br 
Viviane Ferreira – (11) 3339.8243 | viferreira@sp.gov.br 
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