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Tudo começou em uma pequena casinha azul  

que se encontrava no meio de uma rua repleta  

de outras casinhas também coloridas.

Nessa casinha azul funcionava a cozinha  

da dona Nininha. “Dona” é apenas uma  

formalidade, pois ela era uma mocinha  

de longos cabelos pretos, olhos de  

jabuticaba e bem pouca idade.

Desde pequenina, seu brinquedo 

preferido eram as panelinhas de  

plástico, com que brincava horas  

a fio, sem interrupção. Agora,  

já bastante crescida, passa dias  

e até semanas inteiras testando  

novas receitas, com a barriga  

no fogão. 
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                                        Esta sopa está realmente uma delícia!  

Com mais alguns de ingredientes dá até para servir ao presidente!

                                        E este delicioso ensopado precisa somente  

de uma boa pitada de pimenta e sal para ser saboreado!

Um belo dia, porém, uma receita deu errado. 

Ela tirou do forno um bolo todo queimado! 

Para piorar, resolveu fazer uma calda quente.  

Colocada em cima do bolo, ficou dura, mas  

tão dura que poderia quebrar um dente!  
É, seu forte eram mesmo os salgados...  

Mas e os doces? Não podiam ser deixados de lado.

Através de uma longa pesquisa descobriu alguém  

que poderia lhe ajudar.

Era uma famosa boleira que em uma cidade distante disseram morar.  

Ela dava aulas para jovens talentosas que não só queriam elaborar  

novas receitas, como também novas técnicas aplicar!

Sem nem por um instante hesitar, encheu uma mala com panelas,  

colheres, espátulas, forminhas, e para lá se mandou!




