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Arriba un llibre per acabar amb totes les pors i manies 
que assetgen les persones a l’hora de cuinar; amb 
Màster Xof. Cuina aquest diari descobriràs que, quan 
tots els sapastres culinaris s’entesten, ells també poden 
cuinar autèntiques meravelles!

Tots tenim una creativitat culinària amagada que lluita per 
sortir a la superfície. Deixa que el teu artista interior prengui 
les regnes i entra a la cuina, encara que només sigui per fer 
una mica de postureig a Instagram. Descobriràs que cuinar és 
més addictiu del que pensaves.

Màster Xof. Cuina aquest diari no és un llibre de cuina 
ordinari. Més que un receptari, el que teniu entre mans és una 
guia interactiva per augmentar progressivament les vostres 
habilitats culinàries, amb què pujareu de nivell recepta a 
recepta fins a arribar al cobejat nivell Màster. Pel camí deixaràs 
la vergonya al calaix i molestaràs familiars, amics i coneguts 
amb les teves meravelloses fotos i vídeos #miramama traient 
pit a les xarxes.

Però, a més de l’orgull immens que et provocarà veure que tots 
els teus col·legues passen més temps a casa teva, lloant la teva 
destresa als fogons i desapareixent a l’hora de fregar i netejar, 
amb Màster Xof. Cuina aquest diari tens un seguit d’activitats 
per entretenir-te en el procés: retallaràs i enganxaràs, pintaràs 
i embrutaràs tant com vulguis!

Quan acabis, aquest diari semblarà més un record de la teva 
batalla amb la cuina que no el llibre que era originalment. I 
tu hauràs satisfet el teu nen interior i seràs l’enveja de tots; i, a 
més, hauràs pres alguna altra cosa que pollastre a la planxa. La 
combinació perfecta per menjar amb estil i apaivagar l’estrès 
amb bon humor!

Màster Xof, el primer llibre de cuina interactiu per posar 
les mans a la massa!

Màster Xof.
Cuina 
aquest diari
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