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El chef más genial de Argentina comparte la esencia de
su cocina de fuegos. Con pasión y autenticidad,
despliega las recetas y las historias que recorren su
larga trayectoria como cocinero, dueño de restaurantes
y estrella de la televisión en toda Latinoamérica. El libro
definitivo sobre su cocina argentina.
Francis Mallmann es, sin duda, el chef más genial de la
Argentina. Es también, desde luego, el más famoso, el más
original y el de mayor éxito, tanto por su trayectoria como
cocinero y dueño de restaurantes como por los premios que
ha recibido. Uno de ellos, el Gran Premio del Arte y la Ciencia
de la Cocina (que entrega la Academia Internacional de
Gastronomía de París), le fue otorgado en 1996 (por primera
vez a un chef no europeo) por un jurado conformado por los
mejores cocineros del mundo.
En la última década se convirtió, además, en un chef estrella en toda Latinoamérica por sus exitosos
programas de televisión, en los que muestra una cocina rústica, a su modo, siempre al aire libre,
pero con una síntesis absolutamente original: la combinación de saber, refinamiento y experiencia
que sólo alguien como él, fogueado en las mejores cocinas de Francia, puede acumular, junto con
una búsqueda de sus propios orígenes ancestrales en los que el fuego es el eje, el centro y la
obsesión de su arte. Dueño de una personalidad única, este auténtico poeta de la cocina combina a
la perfección la palabra, el paisaje, los ingredientes, la cocción y el arte del buen comer y el buen
vivir.
Francis Mallmann tiene hoy tres restaurantes: uno en Mendoza, otro en el barrio porteño de La
Boca, y uno más en Garzón, verdadero descubrimiento personal de un pintoresco pueblo de
Uruguay, a 30 kilómetros del exclusivo balneario de José Ignacio. Los periódicos USA Today y The
Times de Londres los han considerado entre los diez mejores del mundo.
Siete fuegos. Mi cocina argentina es un recorrido completo por la cocina de Mallmann. Ofrece más
de cien recetas, desde un corte de carne enhebrado en una vara sobre el fuego hasta langostinos a la
plancha con spaetzle; desde unos hermosos tomates quemados hasta papas crocantes aplastadas y
unas deliciosas naranjas chamuscadas, o un increíble flan de dulce de leche de cocción lenta; desde
una pata de cordero abierta que se cuece en unos minutos hasta nada menos que... ¡una vaca entera
que se asa durante catorce horas! Comparte además con sus lectores el secreto para que un bife
salga perfecto... siempre.
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[PDF]

Aprendizados
http://media.beebok.info/br-1436286070/aprendizados.html

Uma oportunidade para conhecer&#xa0; profundamente uma das brasileiras mais
respeitadas do século. A caminhada de Gisele Bündchen começou no Rio Grande do Sul,
numa casa com cinco irmãs, jogando vôlei e resgatando cães e gatos de rua. Nessa época,
a...

[PDF]

Um acordo pecaminoso
http://media.beebok.info/br-1440692533/um-acordo-pecaminoso.html

Lady Pandora Ravenel é muito diferente das debutantes de sua idade. Enquanto a
maioria delas não perde uma festa da temporada londrina e sonha encontrar um marido,
Pandora prefere ficar em casa idealizando jogos de tabuleiro e planejando se tornar uma
mulher independente. Mas certa...

[PDF]

A sutil arte de ligar o f*da-se
http://media.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...

[PDF]

O milagre da manhã
http://media.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...

[PDF]

A irmã da lua
http://media.beebok.info/br-1437143039/a-irma-da-lua.html

Em A irmã da lua , quinto volume da série As Sete Irmãs, duas jovens separadas por um
século têm suas vidas entrelaçadas numa emocionante história sobre fé, tradição, paixão
e sobrevivência. Entre as filhas adotivas...
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Minha história
http://media.beebok.info/br-1389262107/minha-historia.html

Um relato íntimo, poderoso e inspirador da ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Com
uma vida repleta de realizações significativas, Michelle Obama se consolidou como uma
das mulheres mais icônicas e cativantes de nosso tempo. Como primeira-dama dos
Estados Unidos —...

[PDF]

O poder do hábito
http://media.beebok.info/br-1254052358/o-poder-do-habito.html

Charles Duhigg, repórter investigativo do New York Times, mostra que a chave para o
sucesso é entender como os hábitos funcionam - e como podemos transformá-los. Durante
os últimos dois anos, uma jovem transformou quase todos os aspectos de sua vida. Parou
de...

[PDF]

Professor feelgood
http://media.beebok.info/br-1441944710/professor-feelgood.html

Romântico e atual, o aguardado segundo livro da série de Mr. Romance (Masters of Love)
traz o humor e os personagens envolventes característicos de Leisa Rayven. Asha Tate é
uma ambiciosa assistente editorial. Romântica ao extremo, ela sonha com um amor que a
leve...

[PDF]

21 lições para o século 21
http://media.beebok.info/br-1358749440/21-licoes-para-o-seculo-21.html

O novo livro do autor de Sapiens e Homo Deus explora as grandes questões do presente e
o que podemos fazer para melhorá-lo. Como podemos nos proteger de guerras nucleares,
cataclismos ambientais e crises tecnológicas? O que fazer sobre a epidemia de fake news
ou a ameaça...
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Como fazer amigos e influenciar pessoas
http://media.beebok.info/br-1102580483/como-fazer-amigos-e-influenciar-pessoas.html

Não é por acaso que, mais de setenta anos depois de sua primeira edição, depois de mais
de 50 milhões de exemplares vendidos, Como fazer amigos e influenciar pessoas segue
sendo um livro inovador, e uma das principais referências do mundo sobre...
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Prisioneiros da mente
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http://media.beebok.info/br-1437188027/prisioneiros-da-mente.html

E se você fosse um prisioneiro em sua própria mente? Theo Fester é um inteligente e
poderoso magnata do Vale do Silício, empresário mundialmente conhecido e pai de três
filhos orgulhosos, frios e bem-sucedidos – mas sua história inicial foi...
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O Mínimo que Você Precisa Saber Para Não Ser um Idiota
http://media.beebok.info/br-692071801/o-minimo-que-voce-precisa-saber-para-nao-ser-um-idio
ta.html

Escritos entre 1997 e 2013 e publicados em diferentes jornais e revistas do país, os 193
textos aqui selecionados esmiúçam os fatos do cotidiano – as notícias, o que nelas fica
subentendido, ou que delas passa omitido – para afinal destrinchar, sem dó,...
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Você acredita mesmo em amor à primeira vista?
http://media.beebok.info/br-1435110108/voce-acredita-mesmo-em-amor-a-primeira-vista.html

Um romance sobre o amor verdadeiro e sobre a pessoa mais importante da sua vida: você
mesma! Quando nos deparamos com o amor pela primeira vez podemos perder as
estruturas, fazer loucuras, viver com mais intensidade e acabar até nos esquecendo de
nós mesmos. Não que amar...
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Me Poupe!
http://media.beebok.info/br-1381518235/me-poupe.html

Como economizar no dia a dia? Como poupar mesmo ganhando pouco? Quais são os
melhores (e os piores) investimentos? Como poupar para o futuro sem abrir mão dos
desejos e necessidades do presente? Sei que você tem muitas dúvidas sobre o que fazer
com o seu dinheiro. Sei...
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Tambores de Angola
http://media.beebok.info/br-1440596093/tambores-de-angola.html

Preconceito, medo, discriminação. É assim que o protagonista Erasmino se vê levado a
uma tenda de umbanda, após ter seu quadro agravado, imune ao socorro da psiquiatria.
&#34;Saravá, zinfio!&#34;, recebe-o a nega-velha Vovó Catarina....
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