Raylla Araújo fica em segundo lugar na
disputa do Super Chefinhos 2019.
Com apenas 14 anos, a amazonense Raylla Araújo acaba de encarar o seu segundo reality e
chega mais uma vez à final. O reality de gastronomia comandado por Ana Maria Braga definiu
na manhã desta segunda-feira (14), o grande campeão do Super Chefinhos 2019. Raylla ficou
em segundo lugar na disputa, onde Raphaela Alvitos foi a campeã e Clara Galinari ficou em
terceiro lugar.
Na prova final, cada participante mirim tinha que mostrar o seu talento e tudo que aprenderam
na temporada. O desafio era fazer uma refeição completa com entrada, prato principal e
sobremesa, montar e entregar os pratos, tudo isso em 140 minutos (pouca mais de duas
horas).
Para Raylla, foi mais um desafio vencido, onde a experiência além de divertida, trouxe muito
aprendizado e novos amigos.
“Eu me diverti muito, aprendi bastante, foi uma experiência mágica. No momento que a Ana
Maria anunciou que estávamos na final, foi chocante, eu não imaginava e fiquei muito feliz. Só
de ter chegado aqui foi uma oportunidade maravilhosa”, afirma.
Não foi a primeira vez que a menina encara a final de uma competição. Raylla foi destaque na
quarta edição do The Voice Kids, no time de Carlinhos Brown, e sempre que se apresentava, a
menina ficava entre os assuntos mais comentados do Twitter.
O talento para o canto levou Raylla a lançar o seu primeiro clipe, com a música “Descobri em
você”, um presente dos irmãos Rodrigo e Diogo, da banda Melim, que Raylla é fã. Além da
música, já disponível nas plataformas digitais, Raylla segue fazendo shows, participando de
entrevistas em programas de rádio e TV e ainda sonha fazer uma novela. Com tantas
novidades, vamos aguardar quais são os projetos da artista para 2020.
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