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“Alegria! Alegria!”, grita o ita-
lianodePiemonteMassimoFer-
rari, de 66 anos, no meio do sa-
lão da rotisserie Felice e Maria,
aberta há pouco mais de três
meses na Vila Olímpia, zona sul
de São Paulo. A saudação não
vem só, mas reforçada de toda
aquela expressão corporal co-
mumaosítalo-brasileiros–sim,
Massimo é daqueles que falam
comasmãos.Assimque iniciaa
saudação, abre os braços e co-
meça a caminhar a passos lar-
gosnadireção docliente-amigo
que acaba de entrar no salão.
Massimo é assim: 1,87 metro e
110 quilos de pura afetividade e
emoção.

Quem o conhece sabe disso.
Efoiassimqueelemarcouagas-
tronomia paulistana durante
três décadas, quando esteve à
frentedorestaurantequeainda
levaseunome,naAlamedaSan-
tos, nos Jardins, zona sul, do
qual não é mais sócio. Massimo
jáfoi reiabsolutodaaltagastro-
nomia italiana e seu antigo res-
taurante, ponto de encontro de
políticos influentes, de empre-
sáriosedaaltasociedadepaulis-
tana.“Quandocomecei(nadéca-
da de 70), São Paulo não tinha
mais de seis chefs italianos. A

evolução foi muito grande.”
Pouco a pouco, os antigos

clientes aparecem no Felice e
Maria,casodoeconomistaeex-
ministro da Fazenda Mailson
da Nóbrega, entre tantos ou-
tros. “Ele ama o que faz. E se
dedica totalmente ao traba-
lho”,dizWiltonAlmeidadePer-
pétuo, maître da rotisserie, que
começou a trabalhar com a fa-
mília Ferrari em 1971, na chur-
rascaria Cabana, na Rua Vieira
deCarvalho,centro.“Eleseder-
rete quando é elogiado. Mas, se
vê uma mesa mal arrumada ou
uma receita mal apresentada,
sua voz começa a engrossar.
Daí a bronca vem dura. Ele não
aceita”, conta Perpétuo.

Foihá trêsanos,quando aso-
ciedade do restaurante na Ala-
meda Santos acabou, que Mas-
simo começou vida nova. Aos
63 anos, comprou seu primeiro
apartamento em Higienópolis,
região oeste da cidade. Até en-
tão, morava em cima do antigo
restaurante.Ealinãotinhamui-
to mais do que seus livros, a ca-
maeumaesteira.“Orestauran-
te era sua sala de visitas. Assim
que acordava, costumava ir pa-
ra o escritório”, diz Perpétuo.

Hoje, Massimo tem de fato
uma rotina doméstica, que in-
clui organizar jantares para os

amigos em seu apartamento de
cerca de 200 m². “Ele fez uma
cozinha enorme integrada com
a sala”, conta João Guimarães
Sobrinho,de56anos,quetraba-
lha com a família Ferrari desde
1973.“Eleorganizaacasacomo
mesmo perfeccionismo com
que toca os negócios.”

O Felice e Maria foge do mo-
delo habitual de rotisserie. As
embalagens não são de alumí-
nio molenga e não há cheiro de
comidanoar.Oclienteérecebi-
do por um maître, que o acom-
panha pelas diversas estações,
onde a comida é preparada. Há
uma cozinha envidraçada para
os doces, outra para os assados
e uma terceira para os cozidos.

“Apresento a comida como
sefosseumajoia”,dizMassimo.
Nas prateleiras, as massas fi-
camexpostascruas,emalmofa-
das de veludo escuro, valoriza-
das por uma iluminação espe-
cial.“Ospedidossaemem15mi-
nutos”, diz Perpétuo. A comida
segue em travessas de vidro
temperado, fixadas dentro de
caixas de papelão reforçado.

CARDÁPIO LIGHT
A grande diferença entre o
apartamentodeMassimoearo-
tisserie é o cardápio. Enquanto
noFeliceeMariaimperaatradi-

cional culinária italiana, como
lasanha, pernil de porco e pol-
pette com polenta, na cozinha
particular só entra comida li-
ght. “Ele adora verduras e sala-
das. Um de seus pratos preferi-
dos é salada de pepino cortado
bem fino com pimenta”, diz So-
brinho. “Ele come pouca carne
e raramente toma vinho. Pra-
tos especiais, mais elaborados,
só quando tem um convidado.
Daí, sempre inventa algo dife-

rente.” Massimo é um grande
pesquisadordatradicionalculi-
nária italiana, que ele prefere
chamar de “cozinha clássica de
outros tempos”. Na biblioteca
deseu apartamento, hámais de
6 mil livros sobre o tema. “No
ano que vem, pretendo levar
parte dessa biblioteca para um
site do Felice e Maria e montar
uma enoteca.”

Massimoperdeu o hábito de
apreciar uma boa taça de vi-
nho por causa da diabete. “Sou
do tipo que toma insulina para
controlar a taxa de glicose do
sangue.” Fazer exercícios físi-
cos regulares é a única reco-
mendação médica que ele não
segue. A esteira que tem no
quartoviroucabideiro.“Nãote-
nho tempo para caminhar des-
de que abri a rotisserie”, diz.
Massimo ainda coordena a co-
zinhaexecutivadeumaemisso-
ra de televisão.

Para ele, o trabalho sempre
está em primeiro plano. “Não
casei porque não acho justo. As
atençõescomafamília ficariam
sacrificadas.”Maseleencontra
tempo para exercitar a vaida-
de. “Adoro comprar suspensó-
rios. Tenho mais de uma cente-
na no guarda-roupa. Eles fun-
cionamparamimcomoagrava-
ta para o executivo.” ●

Depois de abrir uma rotisserie, Massimo Ferrari quer
montar biblioteca gastronômica virtual com 6mil livros
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