
Contes per créixer. Contes per a la vida.

Cuinar és cosa de màgia
Garantia de gran diversió!

Cuinar amb els més petits de la casa és un veritable 
plaer, tant per a ells com per als pares, oncles o avis. 
Triar la recepta, reunir els ingredients i tot el material 
que necessitaran és una cosa que pot canviar la 
concepció dels nens sobre els aliments i el menjar.

Merlina i el seu dragonet domèstic, Igor, cuinen i 
fornegen amb passió i bon humor la sopa de car-
bassa, la pizza de polenta, floretes escampades en 
mantega, amanida de verdures, pastís de gerds, puré 
de poma, ametlles dolces i moltes més coses. I ens 
ensenyen com fer-ho, pas a pas.

Ens proposen els ingredients per fer 18 
receptes senzilles i saboroses. Els més 
petits s’ho passaran molt bé, ja que podran 
elaborar els plats fàcilment sense l’ajuda 
dels adults.
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Daniela Drescher va néixer l’any 1966, 
a Munic. Durant la seva infància gaudia 
molt jugant entre les tanques del voltant 
de casa seva, on podia passar tardes 
senceres, imaginant que eren castells de 
fades i la llar de fades i elfs.  

Des de molt jove es va formar en 
art teràpia i va estar treballant amb 
nens i nenes. Durant un temps va ser 
il·lustradora d’una revista per a pares. 
Durant aquest temps també va escriure 
poesia i va utilitzar els seus poemes en 
el seu treball terapèutic. Va començar 
a il·lustrar alguns dels seus poemes i 
aquest treball es va convertir en el llibre 
d’imatges Vine a la terra de les fades, 
que va ser publicat el 2004.

Estimava l’art i la pintura, sempre anava 
acompanyada dels seus llapis de dibuix, 
pinzells i aquarel·les. Dibuixava i pintava 
fins que les seves imatges van començar 
a «tornar a la vida» i explicar històries 
pel seu propi compte.
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Els llibres de Daniela Drescher s’inspiren en la 
naturalesa i les seves imatges estan plenes de 
delicades flors, arbres, fruites, baies, i animals. Els 
seus llibres introdueixen els nens a la natura com 
un món diversament poblat, ple d’ocells, animals i 
plantes.


