
Na contramão do fluxo migratório em que gente do mundo todo 
tenta fazer a vida na velha Europa, Carolina e Denis decidiram 
seguir o sonho de morar no nordeste do Brasil.

Eles têm trinta e poucos anos, juntos há mais de dez. Saíram da 
região de Como e Lecco no norte da Itália e desembarcaram há 
menos de um ano em Natal, Rio Grande do Norte, já com a ideia 
de morar na Pipa, uma das praias do maravilhoso litoral potiguar.

Carolina é Socióloga e Antropóloga, mas sempre trabalhou em 
outras áreas. Denis, segundo ele mesmo conta, não estudou e 
fez um pouco de tudo até que passou dois anos trabalhando na 
produção de uma fábrica de sorvetes – uma autêntica Gelateria 
italiana!

Escolhido o lugar, Pipa, procuraram um imóvel que comportasse 
casa-fábrica-sorveteria. Reformaram. Trouxeram todas as 
máquinas, geladeiras especiais e, depois de muita burocracia 
(que eles, italianos, conhecem tão bem!) conseguiram abrir em 
dezembro de 2009 a “Preciosa” na rua principal da Pipa – Rua 
baía dos Golfinhos 1074 – mas vários quarteirões depois do 
movimentado ponto dos bares, restaurantes e lojas lotados de 
turistas.
Nesses primeiros três meses o “boca a boca” tem sido a melhor 
propaganda. Os folhetos impressos por Denis e Carolina estão 
na mesa ao lado da geladeira de sorvetes – SORVETE 
ITALIANO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA 100% PRODUTOS 
NATURAIS - HOMEMADE NATURAL ICE-CREAM PRODUCED 
ON LOCATION.

Denis faz questão de dizer que para fabricar um sorvete italiano 
mesmo é preciso muito trabalho, matéria prima boa e receitas 
especiais. As receitas, ele aprendeu na fábrica em que trabalhou, 
parte da matéria prima vem da Itália, como o extrato puro de 
avelã, o de café, o mascarpone para o sorvete de mascarpone 
com nutella.

Para os sorvetes de fruta, ele fez parceria com uma quitanda a 
poucos metros da sorveteria. Para a produção, a fruta tem que 
estar bem madura, pode até ter algum pedaço batido, o que não 
seria vendido na quitanda...

Alguns sabores da enorme lista que varia de acordo com as 
frutas – mousse de jaca, abacaxi com capim santo, limão com 
mel e gengibre, banana com nutella, açaí, melancia com erva 
cidreira, papaia com cassis, banana com acerola e outros que 
você pode ler nas fotografias.

A animada conversa é interrompida pela entrada de alguns 
turistas holandeses. Arriscam os nomes dos pedidos. Denis tinha 
acabado de dizer que não produz sabores convencionais. Um 
dos turistas pergunta – tem vanilla? Ele responde em português 
– não, baunilha não tem. A mímica dos dedos apontados para a 
geladeira colorida de sabores resolve a questão de tantos 
pedidos. O que pediu baunilha, escolhe canela, talvez o nome 
menos complicado e mais conhecido para um estrangeiro. Todos 
pedem UM  BOLA.

Um casal bonito e feliz com a Preciosa gelateria italiana. "E cosi 
anno fatto l’America”.
Bonna Forturna para os dois!
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