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O guia MICHELIN 2018
O guia MICHELIN Espanha & Portugal 2018
vai ser apresentado em Tenerife
Tenerife foi escolhida para acolher a Gala do guia MICHELIN Espanha & Portugal 2018,
que decorrerá no dia 22 de novembro, no hotel The Ritz-Carlton Abama.
A Michelin aposta nas Ilhas Canárias, em Tenerife, para celebrar a nona edição da Gala do guia
MICHELIN, convertida já na referência para o sector da gastronomia.
Cada ano Tenerife faz sonhar a mais de cinco milhões e meio de turistas atraídos tanto pelo seu clima e
pela sua natureza, como pela sua oferta hoteleira e de atividades de lazer. Não em vão a ilha ostenta as
apreciadas três estrelas do Guia Verde Michelin, ao ser considerada uma visita imprescindível.
Tenerife abre-se aos pés do Teide oferecendo paisagens de sonho com um sem-fim de cores e
texturas. Esta incrível paleta cromática reflete-se também na sua gastronomia. Insular e mestiça ao
mesmo tempo, a cozinha canária alterna sabores do mar e da terra. Os seus restaurantes souberam
aproveitar o excelente produto local perpetuando as receitas tradicionais ou reinventando-as com
verdadeiro génio criativo. Isto possibilitou que Tenerife seja a única ilha do arquipélago canário com
cinco estrelas no guia “vermelho” Michelin.
Em palavras de Narvay Quintero, Conselheiro de Agricultura, Ganadaria, Pesca e Águas do Governo
das Canárias, “o facto de Tenerife acolher a próxima Gala do guia MICHELIN é uma grande notícia para
as Canárias, que vem constatar o esforço que o Arquipélago está a realizar para valorizar a gastronomia
canária e as suas excelências, bem como a aposta decidida no produto local, como base dessa
cozinha, e o reconhecimento do trabalho dos nossos agricultores, ganadeiros e pescadores”.
Segundo Carlos Alonso, Presidente do Cabildo de Tenerife, “acolher este evento pressupõe para
Tenerife que a nossa ilha se situe como um destino gastronómico de primeiro nível, ao mesmo tempo
que se reconhece o trabalho que realizamos há anos para colocar a nossa cozinha, e os nossos
profissionais, no lugar que merecem pela sua qualidade”.
Para Mayte Carreño, Diretora Comercial da Michelin Travel Partner Espanha Portugal, “a importância do
turismo, a qualidade da gastronomia e a aposta na excelência tornam Tenerife no quadro ideal para
acolher esta grande festa gastronómica”.
O hotel The Ritz-Carlton Abama (Guía de Isora) será o palco onde se vão revelar os segredos da edição
2018. No dia 22 de Novembro reunir-se-ão ali jornalistas e críticos gastronómicos dos principais meios
de comunicação, tanto nacionais como internacionais, além de um bom número de chefes. Além dos
galardoados com estrelas MICHELIN, contaremos com a presença de cozinheiros Bib Gourmand e
Prato MICHELIN, dando assim visibilidade a todas as categorias da seleção.

No exclusivo jantar de gala poder-se-ão degustar as criações dos quatro restaurantes
com estrela de Tenerife: El Rincón de Juan Carlos (Los Gigantes, m), Abama Kabuki
(Guía de Isora, m), Kazan (Santa Cruz de Tenerife, m) e M.B. (Guía de Isora, n), cujo
chefe, Erlantz Gorostiza, será o coordenador da grande festa culinária.
Além disso, contaremos com a inestimável colaboração, como anfitriões de honra, de Martín
Berasategui e Ricardo Sanz, com os seus respetivos restaurantes Martín Berasategui (LasarteOria, o) e Kabuki Wellington (Madrid, m).
A Michelin continua a manter a sua firme aposta de apoio ao turismo e à gastronomia de
qualidade, como valores fundamentais para que o viajante viva experiências únicas.

A Michelin ambiciona melhorar de maneira sustentável a mobilidade dos seus clientes. Líder do
sector do pneu, a Michelin concebe, fabrica e distribui os pneus mais adaptados às necessidades e
às diversas utilizações dos seus clientes, assim como serviços e soluções para melhorar a sua
mobilidade. De igual modo, a Michelin oferece aos seus clientes experiências únicas nas suas
viagens e deslocações. A Michelin também desenvolve materiais de alta tecnologia para a indústria
ligada à mobilidade. Com sede em Clermont-Ferrand (França), a Michelin está presente em 170
países, emprega 111.700 pessoas e dispõe de 68 centros de produção em 17 países que, em 2016,
fabricaram 187 milhões de pneus. (www.michelin.es).
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