
Guia prático para organizar uma



A Disco Xepa é uma ação contra o desperdício alimentar em que voluntários são 
convidados a coletar, higienizar, cortar e cozinhar a Xepa, ou seja, utilizar todo alimento 
que iria para o descarte por não se enquadrar nos padrões de estética comercial. 
Todas as preparações são distribuídas gratuitamente ou com a contribuição espontânea. 

Além disso, ela é um evento gastronômico, artístico e  musical que reúne jovens, 
estudantes, crianças, idosos, cozinheiros e todos os simpatizantes pela causa do 
desperdício alimentar. É também uma ferramenta  de transformação que reúne diversos 
saberes para a educação e conscientização da sociedade brasileira.

 

Afinal, o que é a Disco Xepa?



 A primeira edição foi realizada em janeiro de 2012 por membros da Rede Jovem do 
Slow Food Alemanha na capital Berlim. Centenas de pessoas, munidas com 
descascadores de legumes, facas e tábuas de corte, se reuniram no interior de um dos 
maiores mercados da cidade ao som de DJs. Elas higienizaram, cortaram e prepararam 
toneladas de vegetais frescos e saudáveis que iriam para o lixo por não se encaixarem 
nos padrões de venda. Os alimentos viraram gigantes panelas de sopa que foram 
servidos gratuitamente ao público no dia seguinte, em uma praça da cidade. 
 
 O evento foi um sucesso e acabou se repetido várias vezes pelo mundo. Em janeiro 
de 2013 a iniciativa chegou ao Brasil e atualmente  serve de base e ferramenta para 
educação, informação e conscientização.
 

Como tudo começou



Preste atenção, A Disco xepa...

- Não é Assistencialismo

- Não é Só Festa

- Não é Só Cozinhar 

- Não se presta a eventos particulares

- Não é Confraria de chefs, nutricionistas, 
   cozinheiros, acadêmicos, etc...

Disco Xepa é EDUCAÇÃO contra o
desperdício alimentar!



Como organizar uma Disco Xepa? 
A Disco Xepa pode acontecer em diversos formatos e tamanhos.
Pode ser dentro do seu prédio com a sua família e amigos, como também 
um grande evento em uma praça pública movimentada. 
O importante é que a mensagem seja passada e que seja divertido.

1 . O evento deve ser gratuito
e aberto a todos. 

2, As preparações devem ser feitas com no mínimo de 80% 
de alimentos provenientes da Xepa.

Música e gastronomia
contra o desperdício

Participe!

De qualquer forma, ela sempre segue alguns princípios básicos:

3. Possui clima festivo, 
musical e/ou artístico.



O que é preciso para começar?
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-Veículo para coleta e transporte da Xepa

-Estrutura  básica de cozinha ou cozinha próxima ao local de realização do 
evento (pode ser uma casa, restaurante, etc.)

-Equipamentos e utensílios básicos de cozinha (você pode pedir para cada 
voluntário trazer um kit básico ou algum utensílio/equipamento)

-Estrutura de apoio (mesas, bancos, bancadas, etc.)

-Decoração (Seja criativo e faça algo bem bonito dentro da proposta de 
consumo consciente)

-Equipamentos audiovisual: registre todas as etapas do evento, documente tudo 
filmando e fotografando. Converse e interaja ao máximo com as pessoas.

-Material gráfico (cartazes, banner, retroprojetor, etc.) espalhado pelo local 
sinalizando a todos do que se trata o evento Música e gastronomia

contrao desperdício

Participe!

+



Discuta o tamanho do evento e quantas pessoas desejam servir.
1. Planejamento do evento

Você pode buscar patrocínio, mas sempre deve ter cuidado com que 
empresa terá a imagem relacionada à Disco Xepa e ao Slow Food. 

Passo a passo da Disco xepa



A) Voluntário(s) 

para a coleta e 

higienização

 C) Voluntário(s) 

para a produção da 

programação 

artística (veja 

artistas locais do 

seu bairro e da sua 

família) 

D) Voluntário(s) para ajudar na 

confecção de banners, panfletos, 

folders e comunicação geral do 

evento (evento no facebook, 

e-mails de divulgação, algum 

conhecido que faça stencil, 

sobrinho de alguém que mexa no 

photoshop, etc.)

Passo a passo da Disco xepa

Mobilize o chamado: convívio, amigos, familiares, vizinhos e redes sociais.
Para facilitar, procure organizar os voluntários responsáveis para focalizar cada área do evento:

2. chamado de voluntários2. chamado de voluntários

Música e gastronomia
contrao desperdício

Participe!

B) Voluntário(s) pelo 

planejamento de 

cardápio, pré-preparo e 

preparo dos alimentos

d) Voluntário(s) de 

audiovisual 

(fotógrafos, operadores 

de câmera, artistas 

visuais, ou alguém que 

goste de filmar e tirar 

fotos pelo celular)



3. PESQUISA E MAPEAMENTO

 Recolha dados e estatísticas sobre 
desperdício na cidade, Brasil e mundo. 
É super interessante compartilhar esse 
mapeamento durante o evento!
 

1 . Onde está o desperdício?

2. Quais suas caracteristicas?

 
3. O que é jogado fora nas feiras livres?

4. E nos comércios de alimentos local?

5. E nos plantios agrícolas?

6. Como podemos reverter isso? 

 

O mapeamento da região onde a DX será realizada é importante para  se obter dados e se 
torna uma ferramenta para conseguir comunicar e agir de forma mais eficaz sobre o 
desperdício alimentar. Assim, se pergunte:

 Recolha dados e estatísticas sobre 
desperdício na cidade, Brasil e mundo. 
É super interessante compartilhar esse 
mapeamento durante o evento!
 

Passo a passo da Disco xepa

Pesquisa



4. Coleta e higienização da Xepa
É muito importante visitar os estabelecimentos ou feirantes alguns dias antes para conversar 
com eles, explicar a ação (se puder levar um folheto informativo) e convidá-los para 
participar no dia do evento. Nessa hora, vale também questionar qual o melhor dia e horário 
para a coleta dos alimentos. Evite atrapalhar o trabalho e rotina deles.

No dia da coleta, deve-se levar caixas de monobloco ou sacos para facilitar a coleta. Para 
higiene e segurança levar luvas de borracha ou descartáveis. Use o bom senso, não colete 
alimentos que estejam diretamente no chão, muito danificados ou fungados.

+ +

Passo a passo da Disco xepa



Os alimentos, mesmo estando bons para o consumo, chegam, às vezes, em estados muito 
delicados: chegam maduros ou com pequenos machucados. A higienização toma boa parte 
do processo, portanto reserve tempo e equipe para essa fase.

Utilize água limpa e hipoclorito de sódio ou cloro com a diluição correta indicado pelo 
fabricante. Vinagre e limão não funcionam na eliminação de germes presentes ali.
Lave, corte, pique, seque e armazene o que for necessário sob refrigeração!

Passo a passo da Disco xepa

Hipoclorito
de sódio

Cloro
Vinagre



Veja o que foi coletado e pense com o grupo de voluntários em preparações usando o 
máximo desses alimentos, não esquecendo das cascas, sementes, talos e ramas.

Os salgados serão produzidos conforme a intenção do grupo e o que tiver sido disponibilizado 
pela Xepa Local. 

Podem surgir desde sucos até pizzas, saladas de frutas, compotas, geleias, frutas assadas e 
cremes de fruta batida. Podem servir em casquinhas de sorvete. 

Use a criatividade e fuja da sopa!

5. Planejamento de card[apio e preparo dos pratos

Passo a passo da Disco xepa



Sempre tenha na equipe pessoas que saibam cozinhar e com disposição de ensinar. 
Nutricionistas, gastrônomos, convidem essas pessoas e permitam-se surpreender com a alquimia 
criativa do grupo. Caldos, bolinhos, cozidos, purês, saladas, canapés, pastinhas, crudités… 

Lembre sempre que aparência agradável
do prato valoriza o alimento!

5. Planejamento de cardápio e preparo dos pratos

Passo a passo da Disco xepa



A forma de servir as preparações vai depender da estrutura e criatividade dos voluntários, pode 
ser empratado, buffet, finger food e por aí vai. 

6. Servir a Xepa 

Passo a passo da Disco xepa

Pode 
ser pratos, copos e 

talheres biodescartáveis, 
louças e até usar os 

alimentos para servir (folhas de 
repolho, couve, acelga são 

ótimas para isso), evite o uso 
de plástico e materiais não 

recicláveis.

Lembre-se:

Estamos falando de um evento de consumo consciente, portanto, utilize utensílios de serviço 
que possam gerar a menor quantidade de lixo possível. 



D i s c o x e p A

A abertura do banquete é o ápice do evento! Aproveite esse momento para falar à comunidade 
sobre a experiência e os aprendizados com a experiência. É o momento de agradecer ao 
alimento. De trazer para a reflexão mais profunda que aqueles alimentos estariam no lixo se não 
fosse o esforcinho de um grupo de pessoas. 

6. Servir a Xepa 

Passo a passo da Disco xepa



Temos a responsabilidade de:

• Trabalhar com a separação do lixo orgânico e reciclável

• Fazer acordos sobre a limpeza do local com proprietários ou prefeitura antes de entrar 
    com a intervenção.

• Verificar como as coisas estão organizadas e salvaguardar tudo o que for de valor etc. 

• Cumprir com os horários de chegada e encerramento combinados.

• Deixe o local mais limpo, bonito e organizado do que quando chegou!

Lixo 
Reciclável

Lixo 
Orgânico

7. Montagem e desmontagem de estrutura 

Passo a passo da Disco xepa



Para sabermos sobre as atividades, compartilhas idéias e experiêncas pedimos por gentileza  
que a ação seja divulgada pelos meios:

• Publique na página Disco Xepa Brasil do facebook:
https://www.facebook.com/discoxepa
 
• Marque as suas fotos e textos utilizando  as hashtags #DiscoXepa e #apoieaxepa

• Entre e interaja com o nosso grupo no Facebook
https://www.facebook.com/groups/Discosoupebrasil/

Mais do que divulgação, é um modo de compartilhamento de experiências 
e colaboração de ideias e informação.

8. Interagir com a plataforma - Rede da Disco Xepa Brasil

Passo a passo da Disco xepa



São Paulo
Escola Como Como de Ecogastronomia:
Daniela Lisboa - daniela.franlisboa@gmail.com
Fabiana Sanches - fabianasanches@gmail.com
Cassia Cazita - cassiacazita@gmail.com

Rio de Janeiro
Carolina Sá - rio.zonanorte@slowfoodbrasil.com
Paula Lopes - paulinhaslopes@gmail.com

Brasília 
Thalita Kalix - thalitakalix@gmail.com

Paraná 
Gabriela Bonilha - gabbibonilha@gmail.com

Santa Catarina
Bernardo Simoes - bernardo.gastronomia@gmail.com 

Rio Grande do Sul
Caio Bonamigo Dorigon - c.dorigon@slowfoodbrasil.com

Realizadores que podem ajudar no processo:

Precisa de ajuda?



• Organizado por: Caio Bonamigo Dorigon, Daniela Lisboa e Gabriela Bonilha • Ilustração: Gabriela Bonilha
• Baseado no material escrito por Fabiana Sanches Urbal e Cassia Pricila Cazita Pereira


