
PERIÓDICOS CURSO DE GASTRONOMIA

1 – DEMETRA – ALIMENTAÇÃO, NUTRIÇÃO & SAÚDE
Periódico científico interdisciplinar de acesso aberto que tem por missão publicar 
debates, análises e resultados de investigações relevantes para o campo da 
Alimentação, Nutrição e Saúde publicado pelo Instituto de Nutrição da UERJ. 
Recebemos originais em português, espanhol ou inglês provenientes dos campos da 
Saúde, Humanidades e outros que abordem temas relativos à comida, alimento ou 
nutriente. Após avaliação por pares, divulgamos textos completos em duas versões: 
português e inglês ou espanhol e inglês.
ISSN – 2238-913x
QUALIS: B3
ACESSO: https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/demetra/index

2 – NUTRINEWS
No mercado desde 1985, NUTRINEWS surgiu com a criação de um periódico dirigido 
à profissionais e empresas atuantes no mercado FOOD SERVICE e ao longo desses 
30 aos conquistou leitores e admiradores, tornando-se referência por informar com 
qualidade, apontar tendências e contribuir para o aprimoramento do setor.
ISSN – XXXX-XXXX
QUALIS: XX
ACESSO: http://www.nutrinews.com.br/category/institucional/edicoes/

3 – BRAZILIAN JOURNAL OF FOOD TECHNOLOGY
Contribuir para o desenvolvimento da Ciência e Tecnologia de Alimentos em benefício 
da sociedade, com a publicação e divulgação dos resultados de pesquisas originais 
nessa área do conhecimento.
ISSN – 1981-6723
QUALIS: B2
ACESSO: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1981-
6723&nrm=iso&rep=&lng=pt

4 – BRAZILIAN JOURNAL OF FOOD RESEARCH
Publica artigos e comunicações científicas (português, espanhol e inglês) com 
periodicidade quadrimestral e fluxo de submissão e de publicação contínuo.
ISSN – 2448-3184
QUALIS: B3
ACESSO: https://periodicos.utfpr.edu.br/rebrapa/index

5 – CONTEXTOS DA ALIMENTAÇÃO COMPORTAMENTO, CULTURA E 
SOCIEDADE
Revista de Comportamento, Cultura e Sociedade objetiva promover a produção e a 
divulgação de trabalhos acadêmicos originais no campo de estudos da alimentação 
sob uma perspectiva interdisciplinar humanística. A finalidade é gerar discussão que 
vise a compreensão do ato de se alimentar como uma atitude comportamental, 
cultural, religiosa, filosófica, fisiológica e econômica, identificando e analisando suas 
distintas consequências no contexto da sociedade na qual esse ato está inserido.
ISSN – XXXX-XXXX
QUALIS: XX
ACESSO: http://www3.sp.senac.br/hotsites/blogs/revistacontextos/



6 – SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
A revista Segurança Alimentar e Nutricional é semestral e publica contribuições 
cientificas originais, revisões, discussões e debates sobre a temática da segurança 
alimentar e nutricional (incluindo aspectos socioeconômicos, tecnológicos e de gestão 
relevantes para área de forma geral). Desde 2015 a Revista integra o Portal de 
Periódicos Eletrônicos da UNICAMP e a partir de 2016 os artigos publicados passarão 
a ter DOI (Digital object identifier) tornando mais fácil a busca e disseminação dos 
trabalhos publicados.
ISSN – 2316-297X
QUALIS: B4
ACESSO: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/san/index

7 – REVISTA HOSPITALIDADE
A Revista Hospitalidade iniciou sua circulação em 2004. Na atualidade, com 
periodicidade anual (um volume, composto por dois números) é de responsabilidade 
do PPG em Hospitalidade da Universidade Anhembi Morumbi (UAM-SP). Tem como 
objetivo reunir reflexões e pesquisas científicas referentes à temática da hospitalidade 
em todas as suas vertentes. Aceita comunicações na forma de artigos, ensaios, 
informações sobre pesquisas em andamento, apresentando ainda todos os resumos 
das dissertações defendidas no Mestrado e resenhas de livros. A avaliação dos textos 
cumpre o sistema double blind review. A Revista não possui serviços de revisão de 
manuscritos, cabendo aos autores a responsabilidade de fazê-lo, incluindo nesse 
aspecto, o preparo dos resumos em língua estrangeira.
ISSN – 2179-9164
QUALIS: B4
ACESSO: https://www.revhosp.org/hospitalidade

8 – REVISTA BRASILEIRA DE GASTRONOMIA
A Revista Brasileira de Gastronomia (RBG) é um periódico científico editado pelo 
Setor de Criação e Disseminação do Conhecimento do Senac SC, dirigida a 
pesquisadores, professores, profissionais e estudantes das áreas de Gastronomia e 
Alimentação, História da Alimentação, Patrimônio Cultural Gastronômico e Turismo. 
Tem como objetivo o de difundir a produção e o debate científicos de pesquisadores 
de diferentes regiões do Brasil e do mundo acerca das áreas mencionadas.
ISSN – 2595-5373
QUALIS: XX
ACESSO: http://rbg.sc.senac.br/index.php/gastronomia/escopo

9 – UNIVERSO GASTRONÔMICO
ISSN – XXXX-XXXX
QUALIS: XX
ACESSO: https://www.passeidireto.com/arquivo/40015470/revista-universo-
gastronomico-harmonizacoes-bebidas-vinhos-enogastronomia-

10 – FINE COOKING
Fine Cooking uma publicação bimestral com informações Gastronomicas e tendências 
na Gastronomia
ISSN – XXXX-XXXX
QUALIS: XX
ACESSO: https://www.finecooking.com/recipes-menus

11 – DIABETIC GOURMET MAGAZINE
ISSN – 2109-568X



QUALIS: XX
ACESSO: https://diabeticgourmet.com

12 – EXCLUSIVE FEED & FOOD
A Editora Ciasulli chega ao mercado com uma expertise de mais de 45 anos em 
jornalismo do agronegócio e em meio aos dez anos de edição da publicação 
feed&food, porta-voz da agroindústria da cadeia de proteína animal e preocupada com 
o abastecimento de alimentos para as 9 bilhões de bocas em 2050.
ISSN – XXXX-XXXX
QUALIS: XX
ACESSO: http://www.feedfood.com.br/pt/

13 – THE GOURMET JORNAL
ISSN – XXXX-XXXX
QUALIS: XX
ACESSO: https://thegourmetjournal.com

14 – DIARIO DE GASTRONOMIA
Diario de Gastronomía, portal propiedad de la empresa WeCollect Advisory SL, nunca 
vende datos personales. Lleva a cabo todas sus operaciones de procesamiento en el 
más estricto cumplimiento de las leyes de privacidad europeas. Usted tendrá siempre 
el control de su información personal en todo momento.
ISSN – XXXX-XXXX
QUALIS: XX
ACESSO: http://diariodegastronomia.com

15 – REVISTA TURISMO ESTUDO E PRÁTICAS
Falar sobre gastronomia, seus aspectos sociais, culturais e históricos não é assunto 
inédito nas searas acadêmicas. No século passado, Luís da Câmara Cascudo 
imortalizou o tema com sua ǲHistória da Alimentação no Brasilǳ, cujo teor de nova 
história e de análise de condutas cotidianas se tornaria traço definitivo das novas 
escolas de história, principalmente na França.
ISSN – 2316-1493
QUALIS: XX
ACESSO: http://periodicos.uern.br/index.php/turismo/article/view/534

16 – REVISTA GESTÃO E GASTRONOMIA
Diferente de todas as publicações que tratam o tema a Gestão & Gastronomia, focada 
em food service tem como principal diferencial de ser uma revista que trata a GESTÃO 
& GASTRONOMIA de forma integrada, pois é imprescindível que além da boa 
gastronomia exista uma gestão eficaz.
ISSN – XXXX-XXXX
QUALIS: XX
ACESSO: https://www.baressp.com.br/fornecedores/publicacoes/revista-gestao-e-
gastronomia

17 – GOURMET’S EL PERIÓDICO
ISSN – XXXX-XXXX
QUALIS: XX
ACESSO: https://www.elperiodico.com/es/gourmets/

18 – REVISTA PENSAR GASTRONOMIA



Prezados membros da Comunidade Acadêmica e membros da Comunidade Científica, 
colocamos a disposição de todos a Revista Acadêmica das Faculdades, veículo 
destinado a divulgar as publicações científicas de docentes e discentes de nossas IES 
bem como de outras IES parceiras. Temos dado incentivo à pesquisa e a produção 
intelectual por meio de políticas institucionais sérias e comprometidas com a 
qualidade. Que todos se sintam estimulados a participarem dessa proposta e se 
sirvam do conhecimento aqui disponibilizado. 
ISSN – 2358-1204
QUALIS: XX
ACESSO: http://revistapensar.com.br/gastronomia/

19 – FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
Publicar artigos e comunicações científicas na área de alimentos.
ISSN – 1678-457X
QUALIS: XX
ACESSO: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0101-
2061&rep=&lng=pt

20 – REVISTA DE NUTRIÇÃO
Publica trabalhos que contribuem para o estudo da Nutrição em suas diversas 
subáreas e interfaces; está aberta a contribuições da comunidade científica nacional e 
internacional.
ISSN – 1678-9865
QUALIS: XX
ACESSO: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1415-
5273&lng=pt&nrm=iso

21 – REVISTA BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO ESPORTIVA
A Revista Brasileira de Nutrição Esportiva (RBNE) é uma publicação do Instituto 
Brasileiro de Pesquisa e Ensino em Fisiologia do Exercício (IBPEFEX), é de 
periodicidade bimestral, com publicação de artigos científicos, fruto de pesquisas e 
estudos de cientistas, professores, estudantes e...
ISSN – 1981-9927
QUALIS: XX
ACESSO: https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=22302

22 – TECNOALIMENTAR REVISTA DA INDÚSTRIA ALIMENTAR
Estabelecer pontes de diálogo técnico e de cooperação com profissionais que operam 
no setor das Ciências Agrárias e Alimentares, Empresários, Gestores, Formadores, 
Investigadores, Docentes e Formandos, tanto em Portugal como nos países de 
expressão portuguesa.
ISSN – XXXX-XXXX
QUALIS: XX
ACESSO: http://www.tecnoalimentar.pt

23 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS
Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos
ISSN – 1678-457X
QUALIS: XX
ACESSO: https://www.redalyc.org/revista.oa?id=3959

24 – REVISTA BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO FUNCIONAL



Idealizado a partir dos princípios dos colegas Nut. Ms. Valéria Paschoal e Nut. Farm. 
Gabriel de Carvalho, o Centro Brasileiro de Nutrição Funcional foi fundado em 9 de 
julho de 2004, em Porto Alegre.
ISSN – XXXX-XXXX
QUALIS: XX
ACESSO: http://www.ibnfuncional.com.br/_site/

25 – NUTRIÇÃO BRASIL
A Nutrição Brasil, com 17 anos de existência, publica artigos originais e revisões em 
todas as disciplinas da nutrição (alimentos, alimentação coletiva, nutrição enteral e 
parenteral, nutrição clínica, saúde pública e epidemiologia, nutrição esportiva).
ISSN – 1677-0234
QUALIS: XX
ACESSO: https://www.atlanticaeditora.com.br/nutricao_brasil

26 – REVISTA NUTRIÇÃO HUMANA
Sociedade Portuguesa de Ciências da Nutrição e Alimentação
ISSN – 0873-4364
QUALIS: XX
ACESSO: http://portalrev.enfermagem.bvs.br/index.php?issn=0873-4364&lang=pt

27 – REVISTA GASTRONOMIA ETC
O site gastronomiaetc.com com layout responsivo já possibilita a navegação por meio 
de tablets e smartphones com mais praticidade e agilidade, e o novo design da revista 
aplicado à multiplataforma garante a você, nosso querido leitor, uma experiência única 
para encontrar conteúdo de qualidade sobre esse universo delicioso que é a 
gastronomia.
ISSN – XXXX-XXXX
QUALIS: XX
ACESSO: https://gastronomiaetc.com/revista/

28 – FOOD MAGAZINE
ISSN – XXXX-XXXX
QUALIS: XX
ACESSO: https://foodmagazine.com.br/food-service-gastronomia-pelo-mundo

29 – V&G VIAGEM E GASTRONOMIA
Viajar é experiência de vida, muito mais que um passaporte recheado de carimbos, é 
aprender a cultura local e coletar dicas imperdíveis e inusitadas. O Viagem & 
Gastronomia começou em 2005 como um diário de viagem de sua fundadora, Daniela 
Filomeno, que sempre dividiu dicas pelo mundo com amigos. Em 2015, deixou de lado 
o formato de blog parceiro (com passagens pela revista Forbes, MSN e Glamurama) 
para virar um site de curadoria, com equipe formada por equipe que respira viagens e 
está sempre em busca de uma nova experiência gastronômica.
ISSN – XXXX-XXXX
QUALIS: XX
ACESSO: https://www.viagemegastronomia.com.br/anuncie-revista-viagem-e-
gastronomia/

30 – PRAZERES DA MESA ESSENCIAL A GASTRONOMIA
Prazeres da Mesa materializa o que há de mais significativo e transformador na 
gastronomia, inspirando quem busca da simples receita à haute cuisine, com 
informações que proporcionam bem-estar e momentos únicos.



ISSN – XXXX-XXXX
QUALIS: XX
ACESSO: https://prazeresdamesa.uol.com.br


