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Acrescentar saladas, sucos naturais, iogurtes com frutas vermelhas e até água de coco no 
cardápio parece não ser suficiente para aplacar as críticas ao calórico cardápio da maior rede de 
fast-food do mundo. Incansável na sua maratona para provar que é possível fazer uma refeição 
saudável nos 30 mil restaurantes que mantém em 118 países, o McDonald's adotou a cartilha do 
renomado chef catalão Ferran Adriá e está "desconstruindo" seus pratos. 
 
A casca da maçã, servida em forma de torta na rede de fast-food, é assada e dá suporte a um 
delicado patê à base de creme de queijo - o mesmo queijo que recheia quase todos os sanduíches 
do McDonald's. O resultado é um gostoso canapé, servido antes de um jantar que promete mais 
surpresas. 
 
A idéia de "desconstruir" o Big Mac partiu da diretora de comunicação do McDonald's no Brasil, 
Flávia Vigio. Para por a mão na massa ela chamou a brasileira Maria Luiza Ctenas, discípula do 
chef catalão Ferran Adriá. O trato entre as duas foi que Maria Luiza só usasse ingredientes do 
cardápio do McDonald's para elaborar seus pratos. 
 
Daí, à chef transformar a batata frita tão característica da rede em um delicioso caldo verde foi 
um pulo. Ela tirou o molho industrializado das saladas para servi-las com uma suave espuma de 
maçã. 
 
As surpresas se sucedem ao longo do jantar regado a vinhos de combinação perfeita - incluindo o 
italiano Nivole, um moscato d´Asti produzido pela vinícola Michele Chiarlo. 
 
Mais do que elogios aos pratos, o que Flávia e Maria Luiza esperam dos gourmands é o 
reconhecimento de que a cozinha McDonald's está abastecida com itens de qualidade. Se são 
servidos em forma de fritura nas lojas, é outra história. 
 
Os jantares que nasceram no Brasil e já foram servidos em 35 encontros desde que começaram a 
ser realizados, em 2004, reúnem sempre público formador de opinião, como jornalistas, médicos, 
empresários. A matriz aprovou a idéia e na semana passada ofereceu o menu de Maria Luiza no 
jantar de boas-vindas a um grupo de 50 jornalistas, de várias partes do mundo, convidados pelo 
McDonald's para conhecer a sede da empresa na pequena cidade de Oak Brook, no estado de 
Illinois. 
 
Da entrada à sobremesa, a diretora de comunicação da empresa no Brasil explicava o trabalho de 
"desconstrução" que deu origem ao prato que estava sendo servido. Entre "ohs" de surpresa e o 
"hums" de saboroso, Big Macs, McChicken "desconstruídos" desfilavam em novas configurações 
para deleite dos comensais. Ao final, Maria Luiza deixou a cozinha para receber os aplausos pelo 
menu inusitado. 
 
Essa não foi a primeira vez que Flávia e Maria Luiza cruzaram o Atlântico com a desconstrução do 
Big Mac. "Fizemos dois jantares nos Estados Unidos. Um para a alta direção mundial da empresa 
e outro para o grupo de comunicação internacional", lembra Flávia. 
 
Com o sucesso dos encontros, a dupla recebeu convite para repetir a experiência para uma platéia 
de 1,2 mil executivos da rede em todo o mundo que o McDonald's vai reunir em sua sede no fim 
deste mês. "Nunca fizemos nada para tanta gente. Estou aflita", dizia Maria Luiza, depois do 
jantar para os jornalistas. "E nem faremos. Perderia o caráter intimista para virar um serviço de 
catering", diz Flávia. 
 



Mais do que surpreender com um cardápio incomum, essa dupla de mulheres formada nas 
cozinhas do McDonald's - a executiva Flávia Vigio e a cozinheira Maria Luiza Ctena - transformou o 
cardápio do McDonald's numa sofisticada e certeira estratégia de marketing. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 fev. 2006, Tendências & Consumo, p. B4. 
 


