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Pouco antes de fundar a Ame-
dei, a toscana Cecilia Tessie-
ri foi visitar a processadora
francesa Valhrona em busca
de matéria-prima. Saiu frus-
trada, depois de ouvir que o
mercado italiano não estava
pronto para o chocolate de
qualidade. Isso foi há mais
de 20 anos. E, decidida a pro-
var que os franceses estavam
errados, foi buscar a matéria-
prima na fazenda.

A Amedei foi a primeira
marca italiana a processar ca-
cau e a fazer seu próprio cho-
colate. Foi também uma das

primeiras marcas no mundo a
celebrar a qualidade superior
do cacau criollo produzido em
Chuao, na Venezuela. Numera-
da e feita com cacau de apenas
duas plantações, a barra Chuao
é motivo de orgulho para a cho-
colateira. Recebeu inúmeros
prêmios internacionais e elo-
gios de gente como o pâtissier
francês Pierre Hermé.

A Amedei fica em La Rotta, ci-
dade de 2 mil habitantes, a 20
minutos de Pisa. Está instalada
em um prédio de fachada colori-
da tomada por pinturas de árvo-
res e frutos de cacau. Vinhedos
completam o cenário bucólico.
É quase o clichê do que se espe-
ra de uma fábrica de chocolate
– já no portão é possível sentir
o aroma doce.

Seguindo o que Cecilia gosta
de chamar de “a beleza na im-
perfeição”, parte da produção é
totalmente artesanal, como as
trufas, moldadas à mão, uma a
uma. Na fábrica, máquinas do
fim do século 19 e do pós-Guer-
ra convivem harmoniosamente
com modelos ultramodernos –
como os utilizados na tempera-
gem. Moinhos de pedra ainda
são usados para quebrar as
amêndoas.

Cerca de 20 pessoas traba-
lham ali e a produção não passa
de 700 quilos de chocolate por
ano. São 120 tipos de produtos
entre pralinés, cremes de choco-
late com avelã, bombons e bar-
ras de chocolate. A barra de 50g
da edição numerada feita com
cacau Porcelana custa 13,80 eu-
ros (cerca de R$ 35). Caro sim,
mas a chocolateira tem bons ar-
gumentos para convencer que
vale o quanto pesa.

No fim do ano passado, Ceci-
lia recebeu o Paladar para uma

visita à fábrica e uma degusta-
ção memorável. Em entrevis-
ta exclusiva, ela falou de seus

chocolates, que ainda não
são vendidos no Brasil.

● A Valhrona estava certa ao di-
zer que a Itália não estava pron-
ta para um chocolate superior?
Eles tinham um pouco de ra-
zão, sim. Na Itália, há 20 anos,
só se fazia chocolate ao leite ou
com gianduia. Não tinha outra
coisa. Percebemos que seria ne-
cessário selecionar cacau na ori-
gem e que seria inviável conse-
guir fazer um grande chocolate
de outra forma.

● Como começou seu envolvi-
mento com chocolate?
Passei por um longo aprendiza-
do em chocolaterias artesanais
e industriais, na França e na Bél-
gica. Depois trabalhei como
operária na Alemanha e na Ho-
landa. Isso me deu experiência
suficiente para saber o que faz
o artesão e o que faz a indús-
tria. Foi fundamental saber co-
mo ambos se relacionavam

com a matéria-prima, com as
pessoas e com o produto. Na
época não havia muitas mulhe-
res chocolateiras, aliás, por mui-
to tempo esse foi um ofício
mais masculino, talvez pelo
tempo que é preciso dedicar, pe-
lo horário de trabalho, pela na-
tureza da matéria-prima...

● O que o contato com a matéria-
prima te ensinou?

Com o tempo acabei conhe-
cendo diversos tipos de ca-
cau. Sei como ele foi cultiva-
do, fermentado e secado. Pa-
rece óbvio, mas é preciso en-
tender a complexidade desse
ingrediente para poder criar
chocolates livremente. Se
quero uma barra mais aromá-
tica ou que dê uma sensação
particular sei que cacau devo
usar ou que blend é necessá-
rio para evocar um perfume,
um país distante.

● Como a senhora cria os
seus chocolates?
Gosto de experimentar o ca-
cau cru e torrado. No labora-
tório tenho uma pequena má-
quina para conchagem. De-
pois de torrar as amêndoas
vou para lá e passo horas fa-
zendo provas. Esses testes,
normalmente, são feitos às
sextas-feiras.

● O cacau virou protagonista
nas embalagens de chocolate.
Isso é bom ou ruim?
Acho bom, embora algumas
empresas se preocupem de-
mais com marketing. Não é
correto dizer que todo cacau
venezuelano é bom – há coi-
sas horrorosas também na
Venezuela. E, além disso,
não é só um bom cacau o res-
ponsável por um grande cho-
colate. Existem a receita, o
preparo, as máquinas, os ho-
mens...

● Como essa explosão de cho-
colateiros nos últimos cinco
anos mexeu com o mercado?
É ótimo que haja muito inte-
resse por chocolate. Mas a fi-
gura verdadeira do mestre
chocolateiro está embaçada,
agora são todos “chocolatei-
ros”. Na verdade, só quem
trabalha a partir das amên-
doas de cacau merece ser
chamado assim. Só quem é
capaz de compreender a filei-
ra completa da produção.

● Como será o chocolate no
futuro?
Não posso fazer um chocola-
te para cada pessoa, embora
a ideia me agrade... É impos-
sível por questões de tempo,
de custo. Mas os produtos de
luxo no mercado gastronômi-
co são pouquíssimos – cham-
panhe, caviar, trufas –, e tal-
vez chocolate seja o próximo
da lista.

Cecilia Tessieri,
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Os chocolates produzidos pela
chef Samantha Aquim serão ven-
didos no Le Bon Marché Rive
Gauche, em Paris. As caixas do
chocolate Q0, com design de Os-
car Niemeyer, e as barras Q, com
proporções diferentes de cacau
produzi-
donaBa-
hia, de-
sembar-
cam em
Paris.

Popular e querido em Portugal,
desde 1928, quando fundaram
sua fábrica, o chocolate Regina
pode ser comprado também na
Adega Alentejana, em São Paulo.
A importadora está trazendo a
linha de amêndoas cobertas
com chocolate ao leite, com cho-
colate e canela ou com capa de
açúcar, além de trufas, barrinhas
e bombons da marca.
● Onde. R. Cincinati, 12, Brook-
lin, 5044-5760.

Os chocolates do festejado espa-
nhol Oriol Balaguer, que ganhou
fama por fazer invenções, pre-
zando pela qualidade, e que de-
senvolveu linhas de produtos
em conjunto com Ferran Adrià,
podem ser encontrados em di-
versos endereços em São Paulo.
Na Bodega Franca, cada caixa de
90g custa R$ 33 e inclui opções
como chocolate meio amargo
(65%) e sem açúcar. A caixa de

Bola-bola, bombom com casta-
nhas, custa R$ 42. Tem de maca-
dâmias com gianduia e chocola-
te 24%, milho salgado com cho-
colate amargo e laranja confita-
da com chocolate amargo, entre
outros sabores.
● Onde. Na Bodega Franca
– Al. Franca, 1.045, Jd. Paulista,
3081-3870. Na Casa Rovigo
– R. Aracaju, 239, Higienópolis;
3661-3855

Os chocolates Ghirardelli estão
no Brasil. Nos Estados Unidos,
onde nasceu há mais de um sécu-
lo, a marca tem cafeterias pró-
prias em que aplica os ingredien-
tes que fabrica – e que começa-
ram a desembarcar por aqui.
Com importação da Flavors
(www.flavors.com.br), a marca
está no país com sua linha de cal-
das, chocolates em pó (branco e
preto) e as bases para os frapês
que lhe deram fama.

Comer os chocolates de Michel
Cluizel não é um prazer barato.
A caixa com sete receitas do cho-
colateiro (com 240g ao todo)
custa R$ 197 na Casa Santa Lu-
zia. Mais em conta, no empório
há também os chocolates da Ce-
moi (R$ 14,20, por 100g, em qua-
tro opções de sabores).

A partir da semana que vem o
St. Marché e o Empório Santa
Maria começam a vender barras
de chocolate francês da Weiss
(R$ 19,90). Ao todo, são oito sa-
bores (do 70% de cacau ao bran-
co sabor frapê de limão).
● Onde. Casa Santa Luzia –
Al. Lorena, 1471, Cerqueira César,
3897-5035. Empório Santa
Maria - Av. Cidade Jardim, 790,
3706-5211. St. Marché – Av. São
Gualter, 903, Alto de Pinheiros,
3022-2660
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Bola-bola.
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tostadas
com
gianduia e
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leite (R$ 42)
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Text Box
A beleza da imperfeição artesanal

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 mar. 2013, Paladar: Especial 100% chocolate, p. P10.




