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Dos Beatles à cozinha  

(Não Assinado)

Bob Spitz, jornalista e escritor norte-americano, passou oito anos escarafunchando os Beatles. A jornada ajudou a acabar
com seu casamento e resultou em "The Beatles", extensa e detalhada biografia da banda, lançada no Brasil pela 
Larousse em 2007. Um tempinho depois, Spitz lançou-se em nova missão. Percorrer França e Itália atrás de bons 
restaurantes, boas comidas, boas histórias sobre comida. Ele descreve a experiência em "Aprendiz de Cozinheiro", livro 
que a Zahar coloca à venda no final desta semana. "Aprendiz de Cozinheiro" é uma delícia. É um texto leve, 

            bem-humorado e cativante. Antes de iniciar sua viagem, Spitz nos coloca na cozinha de sua casa numa noite de 
sexta-feira, dia em que costuma receber amigos para preparar pratos como paleta de cordeiro laqueada com molho de 
pinot noir ou robalo enrolado em prosciutto sobre uma camada de salsa verde. Como todo bom gourmet, Spitz gosta de 
ser mimado, paparicado. Gourmets levam a comida muito a sério. No universo dos relacionamentos, existem duas leis: 
1) Quando uma mulher perguntar se está gorda, sempre diga não; 2) Quando uma mulher perguntar se está bonita, 
sempre diga sim. No universo dos gourmets, há a seguinte lei: 1) Quando um anfitrião te perguntar se a comida está boa,
sempre diga sim. Você pode xingar a mãe de um gourmet, mas nunca diga que ele cozinha mal. Spitz brinca com suas 
neuroses na cozinha, com seu desespero, ansiedade. Fica angustiado com a namorada que parece não ver muita diferença
entre saborear um filé de bacalhau ou pedir uma pizza. E ele leva esse espírito tanto a restaurantes de Paris como a 
vilarejos italianos. "Aprendiz de Cozinheiro" é apaixonante. Aposto que até a namorada do Spitz adorou.


