




Sempre gostei de comida e arte e, na natureza, arranjo inspiração para os dois. 

Comecei a ter lições de pintura de aguarela aos 5 anos e a tirar fotografias 

alguns anos mais tarde, na maior parte fotografias do meu irmão mais novo  

e dos meus primos. Durante a minha meninice, vivi com a minha família no campo, 

no meio de um pomar de macieiras, na Califórnia, onde passava imenso tempo  

ao ar livre. Tínhamos a sorte de ter um jardim grande e foi aí que aprendi  

a cultivar vegetais e a cozinhá -los. Adorava ver os espargos a espreitar  

da terra na primavera e sentir o cheiro maravilhoso do manjericão e do tomate 

quando os colhia no verão. As maçãs estavam sempre prontas na altura em que 

tínhamos de regressar à escola no início do outono, e não há nada melhor do que 

apanhar uma da macieira para comer depois das aulas.

Estudei arte na escola e mais tarde trabalhei como fotógrafa de comida  

em Nova Iorque, fotografando pratos em restaurantes da moda, para jornais  

e revistas. Mas, ao fim de vários anos, mudei -me novamente para a Califórnia  

com o meu marido, Jonathan, para uma cabana na floresta, onde criei o blogue  

The Forest Feast (www.theforestfeast.com) e me dediquei a escrever livros  

de culinária. Comecei a cozinhar eu própria para fotografar, e, uma vez  

que não treinei para chef, os pratos que faço são muito simples.  

Agora que temos um bebé, o Ezra, sinto -me inspirada a criar receitas para  

que ele possa, um dia, confecioná -las comigo.

Acima de tudo, gosto de comer frutos e legumes coloridos e sinto -me bem  

sempre que o faço. Comer o arco -íris torna as coisas muito mais divertidas,  

não achas? Já alguma vez fizeste uma salada só com ingredientes vermelhos?  

Tenta a minha Salada Vermelha (p. 94), que inclui tomates, pimentos,  

cerejas secas, rabanetes e romã (sem alface). As receitas não precisam de ser 

complicadas para serem saborosas. Bastam uns quantos ingredientes frescos.  

Além disso, vou mostrar -te algumas técnicas de apresentação e de corte  

simples que vão tornar estas receitas ainda mais únicas. O meu objetivo  

é que te divirtas com este livro, sejas criativo, experimentes novos  

alimentos e partilhes o que fizeres com os teus amigos e familiares.  

Bons cozinhados, sempre com a ajuda dos teus pais!
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O melhor na culinária é que as coisas não têm de ser perfeitas ou exatas.  

Há lugar para a criatividade! Se não tiveres um dos ingredientes, encorajo -te  

a improvisar e a substituir por outra coisa qualquer. Pode não funcionar sempre,  

mas cozinhar é um processo de aprendizagem, e irás melhorar as tuas habilidades  

com a prática, especialmente se fores provando o que cozinhas nos vários passos  

de uma receita. Não te preocupes se os teus ingredientes não se parecerem exatamente 

com os meus. Por exemplo, se fores fazer a Pizza de Pimento e Pesto da página 62  

e preferires usar pimentos de cores diferentes ou adicionar cogumelos ou cebola,  

podes fazê -lo! Se usares o senso comum (e as tuas papilas gustativas) para tomar decisões 

à medida que avanças, normalmente terás bons resultados. Deves aconselhar-te sempre 

com um adulto enquanto cozinhas.

Quando menciono sal, sugiro que uses sal marinho grosso. Para a pimenta, recomendo  

que moas a pimenta preta no momento. Quando manuseares algo quente ou afiado, 

certifica -te de que um adulto está ao pé de ti para te ajudar. Lava bem as mãos antes  

de cozinhares e limpa tudo quando acabares!

Todas as receitas são para 4 pessoas, a não ser que indique o contrário.
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Coloca em cima  

de cada alperce seco:

1 c. de chá  

de queijo de cabra

1 arando seco

e um pezinho fresco de
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