PA RA L ER E SENTI R

A editora carioca M EMÓRIA VISUAL coloca seu bloco na rua com uma estréia deliciosa: P A P E L  M A N T E I G A
EM B RUL H AR SEGR ED OS

::

C ART AS CUL I N ÁRI AS,

PAR A

um romance gastronômico de Cristiane Lisbôa, contado através de

cartas e receitas.
Há uma linha tênue que separa a ficção da realidade. Ficar em cima dela pode ser perigoso. Ou uma delícia. Em seu
terceiro livro a escritora Cristiane Lisbôa ficou com a segunda opção, ao contar a história de uma moça que foge de casa
para estudar gastronomia na casa (e também restaurante) da renomada e excêntrica chef, Senhorita Virgínia. E acaba
descobrindo que gosta mesmo é de comida, fogo e aromas. Exatamente nesta ordem. O romance é contado através de
cartas que a protagonista Antônia envia para sua bisavó. Não há datas, não se sabe exatamente onde ela está e as
receitas são sumariamente contrabandeadas através destas cartas. Lógica é fiador para quem não sabe sonhar. Esta frase
não está no livro. Mas poderia.
O livro conta com 65 receitas assinadas pela gastrônoma Tatiana Damberg. No cardápio estão delícias da culinária
internacional e vão desde uma simples sobremesas como Ambrosia, passando por acompanhamentos como Batatas

Gratinadas até sofisticados pratos principais como Guisado de Cabrito com Anis Estrelado e Omuraisu com Nirá,
emprestado da culinária oriental. Tudo simples de fazer e salpicado de literatura porque é pra isso que este livro está aqui.
Pra contar uma história bem no pé do fogão. Quer ouvir?
Sobre a autora
Cristiane Lisbôa tem 24 anos, não sabe cozinhar e já lançou dois livros: Pequenos Pedaços soltos de histórias de amor às

vezes verdadeiras (Editora FinaFlor, 2002) que foi traduzido para o inglês e o espanhol, e Deles e quase o resto (Editora
FinaFlor, 2004), adquirido pela grife paulistana Madalena, que aplicou os contos em saias, vestidos e blusas de uma
coleção chamada Literatura Inclusa.
Sobre a Memória Visual
Camila Perlingeiro é editora da Pinakotheke, especializada em arte brasileira, que pertence a sua família. A editora
M EMÓRIA VISUAL é seu projeto solo, especializada em moda, gastronomia, fotografia e design. PAPEL M ANTEIGA é seu
primeiro título, mas já está com outras quatro novidades no forno.
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