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introdução

O Livro

Este livro nasceu numa cozinha — vazia. Quando, no ano passado, chegámos a casa, às oito  
da noite, depois de duas semanas de férias na praia, encontrámos um frigorífico que parecia  
a Casa Assombrada da antiga Feira Popular. 

Perdidos, na última prateleira, estavam seis ovos ainda dentro da validade. No cesto ao lado,  
havia duas batatas-doces. E, na lancheira, tínhamos trazido um resto de queijo da ilha de São Jorge  
que sobrara das férias. 

Foi com estes três solitários ingredientes que conseguimos improvisar um jantar que, ainda hoje, 
faz os olhos dos nossos Minimisteriosos esbugalharem como se fossem os olhos do Homer Simpson 
à frente de um donut.

Desde esse dia — em que nos deliciámos com uns fabulosos ovos com queijo derretido em cima 
de uma cama de batata-doce em palhinha — que tomámos uma decisão à mesa: temos de reunir 
as melhores, mais criativas e mais práticas receitas só com cinco ingredientes. Daquelas receitas 
que salvam qualquer dia de frigorífico deserto, qualquer brunch de última hora, qualquer jantar  
não programado, qualquer convidado inesperado.

Ao longo dos últimos meses, provámos dezenas de receitas simples em família. Todas elas foram  
preparadas em casa, na nossa cozinha Míele, uma marca que deu um apoio essencial para  
podermos fazer este livro. Cada prato foi avaliado por toda a família e, no final, foram escolhidas  
as 50 receitas com mais votos Mistério.

Estas são as receitas ideais para quem não prepara nada na cozinha. Para quem não sabe cozinhar. 
Ou para quem quer comer bem sem perder mais de dez minutos à frente do fogão. Resumindo,  
são as receitas preferidas da Mulher Mistério.
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O Casal

Para quem não nos conhece — ou seja, toda a gente —, o melhor  
é apresentarmo-nos. Somos um casal que adora comer.  
Não somos chefs, cozinheiros ou assistentes de cozinha.  
Simplesmente, gostamos de nos sentar à mesa. 

Ele gosta de cozinhar, Ela prefere comer. Durante todo o ano, 
visitamos restaurantes e hotéis de forma anónima e experi-
mentamos receitas em casa. Depois, escrevemos sobre aquilo 
de que mais gostámos. 

Todas as nossas experiências são publicadas diariamente no 
blogue www.casalmisterio.com ou no nosso canal de vídeos  
no Facebook e no YouTube. 

Infelizmente, não podemos revelar a nossa identidade: só assim 
é possível sermos tratados como qualquer outro cliente anó- 
nimo nas visitas que fazemos.
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As Receitas

Tanto gostamos de um restaurante Michelin como de uns 
ovos mexidos em casa. Tanto passamos horas na cozinha, 
como despachamos pratos em cinco minutos. O importante 
é o resultado final — e esse tem de ser sempre delicioso. 

Neste livro, maravilhosamente fotografado pela Bárbara 
Tomaz e preparado com ingredientes amavelmente cedidos 
pelo El Corte Inglés, reunimos as receitas mais simples  
e viciantes que já experimentámos.
São receitas que encontrámos em sites e blogues interna- 
cionais e que fomos adaptando ao gosto da Família Mistério.  
Receitas com cinco ingredientes (ou menos, claro) que  
qualquer pessoa pode fazer. Não precisa de ser um craque  
na cozinha. Nem sequer precisa de gostar de cozinhar.  
Para ler este livro, basta-lhe ser como nós: gostar de comer!


