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ESTM acolhe mestrado em Gastronomia
A Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, em Peniche, tem prevista a abertura de um novo mestrado na área da gastronomia. Esta
formação dirige-se sobretudo aos profissionais das áreas da restauração, hotelaria e de produção alimentar. Esta formação, que terá uma forte
componente prática, apostará no food design, na criatividade, na inovação nas técnicas de culinárias e, ainda, na gastronomia molecular
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