
PAUTA – CAÇANDO CONVERSA  

LOCAL: Condomínio que ela mora perto do Carvalho da Av. Pres. Kennedy 

DATA: 07/09, às 9h (chegar com 1 hora de antecedência)  

PROCURAR: Se anunciando como canal do YouTube e procurar Lorena 

QUEM É LORENA DAISY 

Olá, o Caçando Conversa de hoje recebe a piauiense que ficou em segundo lugar no 

maior reality show gastronômico mais popular no mundo, o MasterChef: Lorena Daisy. 

Enfermeira, com 35 anos, ela foi inscrita por uma prima e foi surpreendida com a 

seleção. 

Pra passar na fase classificatória, concorrendo com milhares de outras pessoas do Brasil, 

ela teve que descascar um abacaxi e ainda teve que fazer uma moqueca de camarão que 

foi servida dentro da fruta.  

"Eu não estava esperando entrar, mas está sendo muito emocionante. Estar 

representando o Piauí, pra mim, já é um sonho" 

Sua trajetória no programa foi marcada por vitórias, mais que a do campeão Rodrigo: 

ela ganhou sete provas individuais e quatro em grupo, sendo destacada pelo uso de seu 

ingrediente favorito: o coentro. Lorena enfrentou a distância da família e concorrentes 

qualificados até que chegou a Grande Final sempre trazendo o regionalismo em seus 

pratos. Lorena chegou a revelar que quando estava entre os cinco melhores, ela lutaria 

para ganhar o MasterChef Brasil. 

"Depois que eu passei do Top5, quando a Paola falou da avó dela, eu decidi meu prato 

principal, uma coisa familiar, e foi por ele que eu lutei para ir até a final. É por ele que 

eu estou aqui." 

GRANDE FINAL 

No cardápio da Grande Final, Lorena trouxe representou o Piauí e trouxe referências da 

nossa culinária. Com o menu “Uma Viagem Pelo Piauí”. 

A entrada, primeiro prato servido, tinha o caranguejo como estrela principal. Sua ideia, 

ela explicou, era fazer uma referência ao Delta do Piauí, com ingredientes 

característicos da região. "A ideia é que parecesse o fundo do mar", disse aos jurados. O 

prato rendeu comentários não só pelo bom sabor, mas pelo toque de modernidade. 

Para o prato principal, Lorena escolheu fazer carneiro ao molho, acompanhado de baião 

de dois de feijão verde. A carne, ela admite, não chegou no ponto em que queria. A 

escolha, disse a piauiense, foi para homenagear a Serra da Capivara. 

Na sobremesa, um sorvete de coco e abacaxi servido com crumble de mel com pólen. 

Uma forma de homenagear a região de Picos, em seu potencial para a apicultura e 

produção de mel. A sobremesa foi elogiada. A chef Paola, por exemplo, degustou o 

prato até o fim, e disse que o prato estava bem melhor que os dois anteriores servidos 

pela piauiense. 



"Foi um menu nordestino lindo. Eles [jurados] mesmos não conseguiram dizer nada do 

meu menu. Me enche de orgulho. Não mudaria absolutamente nada. Foi por esse menu 

que eu lutei" 

 

 

PREMIAÇÃO 

Além de acumular R$ 8,5 mil em vitórias durante a temporada, Lorena será premiada 

com R$ 1 mil por mês, durante um ano, para fazer compras com o cartão Carrefour. A 

segunda colocada também ganhou uma bolsa de estudos na unidade da Le Cordon Bleu 

em Ottawa, no Canadá, podendo escolher entre o curso de técnicas tradicionais da 

gastronomia ou de pâtisserie. 

NO SITE DA BAND 

Lorena tem orgulho de suas origens do Piauí. Arretada, nascida e criada em Teresina, 

sua referência na cozinha é a avó fazendo pirão e a tia fazendo comida trivial 

nordestina. Trabalha como enfermeira e como professora de preparação para concursos. 

Sempre estudou muito na vida, mas tem uma cozinha bastante intuitiva e regionalista. 

Se inscreveu no programa a pedido da filha e quer ganhar o programa para realizar o 

sonho de abrir seu bistrô no litoral do Piauí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROTEIRO DE ENTREVISTA 

LORENA DAISY (07/09) 

 

PARTICIPAÇÃO NO MASTERCHEF 

Você é enfermeira de formação e atua na área. Em qual momento você se viu com uma 

pessoa que se dava muito bem na cozinha? 

Quando o primeiro episódio foi ao ar, qual foi a reação e as mensagens que você 

recebeu no seu trabalho, na sua família, entre seus amigos? 

Primeiramente parabéns pela participação o por representar o Piauí muito bem. Está 

satisfeita com o resultado? 

O que aparece na telinha é que os competidores se ajudavam na cozinha. Como era o 

ritmo das gravações nos bastidores? Existia rivalidade? Como ocorriam as gravações? 

O chef Jacquin (lê-se já-kam) foi um dos que você parece ter feito um relacionamento 

de amizade. Como era o ambiente de gravação com ele, com o Fogaça e Paola?? 

O coentro é um ingrediente que te acompanhou durante toda a sua trajetória no 

MasterChef. Quais outros que ingredientes que você costuma levar para os seus pratos? 

CULINÁRIA PIAUIENSE 

Em 2014, na primeira edição do MasterChef, o Piauí já estava ali na final. O piauiense 

Luis Henrique chegou a ficar terceiro lugar, disputou a premiação com Helena Manosso 

e Elisa Fernandes (a campeã). A gastronomia piauiense, você percebe que ela é 

valorizada pelas pessoas de fora do Estado e pelos turistas que vem ao Piauí? 

Na sua opinião, quais são os pratos que melhor representam no culinária local? 

Nós temos muitos chefs renomados no Piauí: Igor Rocha, Lira Muller, Lia Formiga, 

Mônica Rangel, Larissa Batista, Silmara Brito, Carlos Augusto Araújo, Domingos 

Moraes... muitos deles reconhecidos pelo Brasil afora, você acha que o piauiense 

valoriza a nossa gastronomia e reconhece essa fama? 

Qual lugar de Teresina você costumava frequentar para provar da comida?? 

FUTURO 

Nosso estado tem muitos restaurantes que evidenciam a culinária local. Você pensa em 

ter um que a cheff Lorena Daisy assine o cardápio? 

Teve alguns episódios que você ficou emocionada. Em um deles foi quando chefs que 

são professores de cozinha deram aulas e avaliaram você em uma prova. Neste dia, você 

declarou que achou muito bonito a aula deles e o encanto no brilho dos olhos. Você tem 

desejo de ser professora de gastronomia? 

 

 


