
pois sou um bom cozinheiro
receitas, histórias e sabores da vida de Vinicius de Moraes
Daniela narciso e eDith Gonçalves (orGs.)

vm_livro receitas_miolo f.indd   3 7/26/13   12:48 PM



Este livro é dedicado a  
Luciana de Moraes

Olha que o amor, Luciana 
É como a flor, Luciana 
Olhos que vivem sorrindo 
Riso tão lindo 
Canção de paz

Trecho da canção “luciana”,  
de Vinicius de Moraes e Antonio Carlos Jobim,  
em homenagem a Luciana de Moraes,  
a quarta filha do poeta
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