
Arroz com feijão ponto com. 
Rede social ajuda quem quer provar comida 
caseira em qualquer lugar do mundo 

Degustar uma paella espanhola feita 
em casa, provar os sabores exóti-
cos da culinária africana, desco-
brir como é uma comidinha caseira 

em algum lugar do Oriente Médio. Essa é 
a proposta do site Housefed.com, que reú-
ne anfitriões dispostos a abrir suas casas a 
viajantes interessados em provar pratos do 
dia a dia. Em qualquer lugar do globo. "A 
ideia é conhecer gente do lugar, ver como 
cozinham e comer com elas", diz o fundador 
da rede, o americano Emile Petrone, um 
ex-administrador que largou o emprego e 
passou mais de 6 meses dedicando 13 horas 
diárias à missão de se tornar um progra-
mador. A ideia era ele mesmo colocar o site 
no ar. "Se você não tem o conhecimento 
técnico, fica dependente da habilidade e do 
tempo de outras pessoas." 

Lançado em março passado, o Housefed 
já conquistou associados em 20 países — e 
almeja chegar aos 20 mil até o fim do ano. 
Na página, os usuários podem publicar um 
perfil, fotos dos seus pratos e ter sua repu-
tação como cozinheiros avaliada por outros 
participantes da rede, que podem deixar 
comentários e eleger o melhor cardápio. 
Os membros mais ativos da comunidade 
também poderão oferecer as iguarias e abrir 
suas casas para que os interessados façam 
uma refeição. O pagamento ao anfitrião é 
feito pela internet e uma taxa adicional de 
15% sobre o valor da refeição é cobrada pelo 
Housefed. Até fechar a reserva, os usuários 
trocam mensagens para se conhecer melhor. 
"As refeições marcadas off line são apenas 
uma extensão da atividade dos usuários no 
site." //VANESSA VIEIRA PRATO DO DIA: Emile Petrone, fundador do Housefed, que já tem associados em 20 países 
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