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introdução

o mistério

Desculpe!

Antes de mais nada, temos de lhe pedir desculpa: convidar uma pessoa a ler um livro de um autor 
anónimo é sempre uma indelicadeza. Afinal, pode estar aqui deste lado o neto do Jack, o Estripa-
dor, com um fígado acabadinho de arrancar entre as mãos… Ou um chef frustrado por nunca ter 
ganho uma estrela Michelin… Ou um dono de restaurante sedento de vingança contra a concor-
rência bem-sucedida… Ou um simples louco sem nada para fazer… Mas não. Não está. Pelo menos, 
podemos garantir-lhe que o Jack, o Estripador, não tem netos portugueses, quanto ao louco isso 
já é mais discutível. 

Por muito que insista, não podemos mesmo revelar a nossa identidade. O anonimato é a única 
forma que temos de entrar num restaurante e receber exatamente o mesmo tratamento que os 
nossos leitores. É a única maneira de garantirmos que a comida não terá um toque caprichado, 
que o atendimento não terá um sorriso forçado, que os nossos textos não terão um resultado falsi-
ficado. E é por isso que lamentavelmente não nos podemos apresentar aqui de cara destapada: 
para assegurarmos a independência, a honestidade e a isenção com que escrevemos sobre cada 
um dos espaços que visitamos — sem aceitar convites amáveis nem contas pagas à última hora.

Apresentadas as desculpas, vamos ao livro. O que tem aqui à sua frente não é um livro de cozinha. 
É o resultado de três anos a visitar restaurantes para o blogue www.casalmisterio.com e a provar 
as melhores receitas que se encontram por esse mundo fora. Não é um livro de cozinha nem um 
livro de quem cozinha – é um livro feito por e para quem gosta de comer. 
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Foi essa paixão pela comida que nos levou a descrever no blogue os melhores pratos que experi-
mentamos e que nos leva agora a lançar As Escolhas do Casal Mistério. 

São receitas de grandes ou pequenos cozinheiros internacionais e de maravilhosos chefs nacio-
nais. São receitas que nos provocam formigueiro só de cheirar, que nos fazem subir os Himalaias 
só para as provar. São as melhores receitas que comemos no último ano.

O livro está dividido em duas grandes partes: os pratos que experimentámos em casa e aqueles 
que provámos fora de casa. Na primeira parte, encontra receitas simples, práticas e deliciosas de 
sites, blogues ou chefs internacionais que nos maravilharam nos últimos tempos. 

Na segunda parte, tem os melhores pratos que provámos, ao longo do último ano, em tascas, 
pastelarias e restaurantes portugueses. De fora, ficaram os restaurantes com estrelas Michelin – 
dificilmente comparáveis com os outros – e alguns que não visitamos há mais de 12 meses e que, 
por isso, podem já não ser a mesma coisa.

Como pode facilmente perceber, não pretendemos com este guia eleger os melhores pratos do 
país. Queremos só escolher 73 receitas que vale mesmo a pena fazer, que nos deixaram a babar, 
que revolucionaram a nossa vida à mesa. Receitas que vão de simples bolos cozinhados dentro de 
uma caneca num micro-ondas, a deliciosos pratos para se sentar, durante três horas e meia, com 
os amigos a jantar. 

Neste livro, encontra receitas inéditas, segredos desvendados, dicas surpreendentes. E isso só 
foi possível porque quase todos os chefs contactados por uma incansável representante deste 
vosso casal aceitaram generosamente revelar aqui como fazem os nossos pratos favoritos. Sem 
imporem qualquer condição nem nenhuma exigência. Todos aceitaram participar sem conhecerem 
o resultado final da seleção feita por nós. E sem conhecerem, claro, a nossa verdadeira identidade.


