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A Embrapa promove encontro aberto ao 
público para debater sobre os benefícios 
das pesquisas científicas na agricultura

Desvendados mecanismos
genéticos e celulares que
levam à formação ou ausência 
da semente na uva

Agricultura de Precisão na vitivinicultura

Durtante três dias especialistas das mais diversas áreas apresentaram novidades sobre o tema em palestras na Embrapa. Página  05
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PEQUENOS 
ATOS,

GRANDES
MUDANÇAS.

A separação dos resíduos sólidos, popularmente conhecidos como 
lixo,  permite o  reaproveitamento, a reciclagem, a compostagem e a 

disposição final ambientalmente adequada.

   COMO SEPARAR OS SEUS RESÍDUOS?

Jornais, listas telefônicas, folhetos, revistas, folhas de rascunho, papéis de 
embrulho, caixas de papelão, folhas de caderno, embalagens longa vida 
(tetrapak) e outros.

   PAPÉIS E PAPELÃO

VIDROS
Garrafas em geral, potes e jarras, vidros de conservas, cacos de vidro e outros.

PLÁSTICOS
Garrafas plásticas, tubos e canos, potes de creme, frascos de xampu, 
baldes, bacias, brinquedos, sacos e sacolas, saquinhos de leite e outros.

METAIS
Latas de cervejas e refrigerantes, enlatados, arames, pregos, tampas, fios, 

objetos de cobre, alumínio, bronze, ferro, chumbo e zinco.

Cascas de frutas e legumes, bagaços de frutas, restos de alimentos.

Papel higiênico e lenços de papel usados, curativos, fraldas descartáveis, 
absorventes higiênicos, bitucas de cigarro e resíduo de varrição.

 ATENÇÃO
Pilhas, baterias, lâmpadas, pneus, restos de remédios, latas de tintas, 

embalagem de agrotóxico e resíduo eletrônico não podem ser destinados junto 
com os resíduos comuns.

Consulte o site  e verifique a destinação 
ambientalmente adequada desses materiais.

www.bentogoncalves.rs.gov.br

Para maiores informações, entre em contato com a Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente pelo telefone 3055 7190 

ou Fala Cidadão 0800 9796866.

RESÍDUOS RECICLÁVEIS

RESÍDUOS ORGÂNICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
BENTO GONÇALVES

Domno traz para o Brasil edições 
exclusivas da marca chilena Yali

Conhecida por seus renomados 
vinhos e sua preocupação com o 
meio ambiente, a marca chilena Yali, 
localizada no Vale do Colchágua, 
apresenta a edição especial do seu 
Yali Plus. O rótulo chega ao Brasil 
com exclusividade pela Domno Im-
portadora. Além dele, a Domno tam-
bém trará para o mercado brasileiro 
a edição limitada do Yali Merlot.

O rótulo Yali Merlot é uma ex-
celente escolha para os apreciadores 
de um vinho tinto bem estruturado 
e potente. Uma oportunidade única 
dos brasileiros conhecerem este re-
nomado exemplar chileno.

O Yali Merlot apresenta um 
intenso aroma de frutas verme-
lhas, como morango e sutis notas 
de ameixa e chocolate. É um vinho 
tinto que harmoniza perfeitamente 
com queijos, massas e carnes como 
porco e pato.

Sempre destacando elementos 
da fauna e flora local, com o objetivo 
de exaltar a beleza natural e valori-
zar o respeito ao meio ambiente, a 
Yali mantém sua tradição e apresen-
ta seus vinhos com um rótulo perso-
nalizado, com a imagem de uma ave 
como símbolo. Assim é o Yali Plus.

Elaborado com as melhores sa-
fras das uvas Cabernet Sauvignon, 
Carménère, Merlot e Syrah, o tinto 
Yali Plus é um vinho potente, de in-
tensa cor vermelha e que permanece 
em repouso por 14 meses em barris 
de carvalho francês para atingir o 
seu nível de excelência.  Após esse 
processo, o vinho ainda descansa por 
um ano nas adegas da vinícola.

O rótulo apresenta nuances de 
frutas vermelhas, como ameixa e 
framboesa, notas características das 
uvas Cabernet e Merlot, junto com 
um sutil aroma da cepa Carménère. 
Seu paladar em boca é bem estrutu-
rado e o seu blend de uvas oferece 
uma diversidade de sabores, com os 
taninos firmes da Cabernet Sauvig-
non, a suavidade e complexidade da 
Carménère, a elegância da Merlot e 
um toque de Syrah que dá estrutura 
ao rótulo.

Vale destacar ainda que a preo-
cupação com o meio ambiente da li-
nha Yali é inspirada na região Aquífe-
ra El Yali, a mais importante da zona 
central do Chile, próxima da cidade 
de Valparaíso. Nela, encontram-se 
116 espécies de pássaros protegidos 
e preservados.
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Festa do Colono no dia 25
A Comunidade de  Linha Fer-

nandes Lima  vai comemorar a 
Festa do Colono na terça-feira, dia 
25 de julho, a partir das 19h30, na 
Capela Nossa Senhora do Rosário.

Com ingressos a R$40, o car-
dápio vai ter sopa de capeletti, sa-
lada, maionese, leitão, churrasco, 
pão, vinho, refrigerante e sobre-
mesa.

Encontro de trilheiros
reúne 300 pessoas

O 5º Encontro de trilheiros de 
Monte Belo do Sul reuniu trezen-
tas pessoas no último domingo 
(09).

Créditos: O
nécim

o Pauletti

Encontro evidencia atividade de pesquisas
As pesquisas científicas sempre 

ajudam a agricultura a se desenvolver 
mais. Baseada nisso, a Embrapa Uva e 
Vinho está promovendo um encontro 
aberto para o público geral que vai 
debater sobre o assunto. O 15° En-
contro de Iniciação Científica e o 11° 
Encontro de Pós-Graduandos ocorre 
nos dias 12 e 13 de julho, na sede da 
Embrapa.

O professor Rudi Weiblen, da 
Universidade Federal de Santa Ma-
ria vai abrir o evento com a palestra 
“Como convencer o editor que meu 

trabalho deve ser publicado” na ma-
nhã de quarta-feira (12).

Weiblen está envolvido há 24 
anos na revista Ciência Rural. Douto-
rado em Medicina Veterinária na Uni-
versidade de Illinois (Estados Unidos), 
ele vai passar sua experiência como 
editor do periódico. 

Depois, a equipe da Embrapa Uva 
e Vinho vai apresentar os 45 trabalhos 
de iniciação científica nas três bases 
físicas da Empresa, em Bento Gonçal-
ves (RS), Vacaria (RS) e Jales (SP).

Na manhã de 11 de julho vai ser 

oferecido um curso, das 9h às 10h30, 
ministrado por George Wellington 
Melo, pesquisador da Embrapa. O cur-
so é sobre “Mendeley – Gerenciador 
de Referências Bibliográficas”, que é 
uma ferramenta gratuita para organi-
zar pesquisas e descobrir as últimas 
novidades. 

As inscrições para o evento são 
gratuitas e estão abertas a alunos, 
professores e pesquisadores de gra-
duação e pós-graduação através do 
site https://www.embrapa.br/uva-e-
-vinho/ic/inscricoes.

Vinícola Aurora tem 5 vinhos
entre os  “The Best Of Wine
Weekend”, em São Paulo

A Vinícola Aurora acaba de con-
quistar 5 medalhas no “The Best Of 
Wine Weekend”, a seleção dos me-
lhores vinhos, em suas categorias, 
do evento Wine Weekend São Paulo 
Festival 2017, que começou nesta 
quinta-feira e segue até domingo 
(dia 9), em São Paulo, no emblemá-
tico Pavilhão da Bienal, no Parque 
Ibirapuera. Esta é a oitava edição 
do evento, que é voltado ao consu-
midor final, com venda direta dos 
produtos.

Os vinhos Aurora Millésime 
Cabernet Sauvignon 2012, Aurora 
Pequenas Partilhas Notáveis da Amé-
rica Malbec 2014 e Aurora Varietal 
Cabernet Sauvignon 2016 conquista-
ram medalha de ouro. Aurora Reser-
va Chardonnay 2015 e o espumante 
Aurora Pinto Bandeira Método Tra-
dicional Extra Brut 24 Meses, com 
prata e bronze respectivamente. Foi 
um desempenho muito expressivo 
de uma única vinícola nessa seleção, 
que incluiu os vinhos mais represen-
tativos, de vários países, inscritos 
pelos mais de 60 expositores, entre 
vinícolas e importadoras.

Os vinhos inscritos foram ava-
liados, em suas categorias, às cegas 
por um júri especializado, reunido 
antes do evento, em local neutro, 
para esta finalidade. A premiação foi 
anunciada na cerimônia de abertura 

do Wine Weekend 2017, ocorrida na 
tarde desta quinta-feira.

Estes 5 vinhos premiados da Vi-
nícola Aurora e demais rótulos con-
sagrados de seu portfólio, incluindo 
os premiados em concursos interna-
cionais oficiais, estarão à venda em 
seu estande no Wine Weekend 2017.

Wine Weekend 2017
De 6 a 9 de julho, em São Pau-

lo, no Pavilhão da Bienal, Parque 
Ibirapuera. De quinta a sábado das 
12:00 às 22:h; domingo das 12:00 às 
20:00h. Ingressos: R$ 85 na bilhete-
ria (desconto de 15% para idosos) e 
www.ingressofacil.com.br

O evento aconteceu no Campo 
Municipal.

Com largada às 8h30, o per-
curso de trilha foi de 70km.
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Workshop apresenta benefícios 
da Agricultura de Precisão
na Vitivinicultura

Entre os dias 5 e 7 de julho, o II 
Workshop de Agricultura de Preci-
são na Fruticultura e Vitivinicultura 
apresentou benefícios da tecnolo-
gia para os produtores agrícolas.

O evento contou com a pre-
sença de pesquisadores, produto-
res, técnicos e empresas do setor 
de agricultura de precisão na fru-
ticultura e viticultura.  Promovido 
pela Embrapa Uva e Vinho, o tema 
abordado é abrangente, sistêmico 
e multidisciplinar. A vantagem é de 
que a Agricultura de Precisão pode 
ser aplicada em qualquer cultura e 
região. 

 Também foram expostas no 
evento, a linha de crédito disponí-
vel pelo MAPA (Ministério de Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento) 
para os produtores interessados 
em investir na tecnologia, chama-
da de linha Inovagro, a qual benefi-
cia o pequeno, o médio e o grande 
produtor.  

Segundo Tiago Tonini, Técnico 
em Enologia e produtor vitícola, a 
tecnologia aproxima o agricultor 
com a novidade e a praticidade na 
produção. “Esse tipo de tecnolo-
gia desencadeia um processo novo 
para poder trabalhar, diminuir os 
custos com pesticidas. É uma óti-
ma experiência  para se entender  
a realidade que está chegando até 
nós.”

 Para Rosemary Hoff, pesqui-
sadora da Embrapa Uva e Vinho 
e coordenadora do encontro, a 
Agricultura de Precisão é relati-
vamente nova e demorou para se 
tornar aplicável à atividade agríco-
la em geral, pois são necessárias 

extensas pesquisas e testes. “Após 
uma década, já temos técnicas, 
softwares e equipamentos adapta-
dos para o uso de fruticultores no 
Brasil, como sensores de campo e 
geotecnologias, que com certeza 
farão a diferença para os produto-
res”, avalia.

A agricultura de precisão visa 
um detalhado do sistema de pro-
dução agrícola nas aplicações de 
insumos, de mapeamento diversos 
e processos da produção. Esse con-
junto de ferramentas para a agri-
cultura pode fazer uso do GNSS 
(Global Navigation Satelite Sys-
tem), do SIG (Sistema de Informa-
ções Geográficas), de instrumentos 
e de sensores para medidas ou de-
tecção de parâmetros ou de alvos 
de interesse no agroecossistema 

(solo, planta, insetos e doenças), 
de geoestatística e da mecatrônica.

A tecnologia pode ser empre-
gada ainda na divisão e localização 
das lavouras dentro das proprieda-
des, na divisão dos talhões ou pi-
quetes, ou simplesmente na identi-
ficação de “manchas” que diferem 
do padrão geral.

Além de palestras, o evento 
contou com uma visita técnica ao 
Vale dos Vinhedos com demons-
tração de equipamentos a serem 
utilizados pelos produtores em be-
nefícios ao plantio, como drones e 
sensores para agricultura.

Temas tratados no even-
to 

05.07 (Quarta-Feira)
Tecnologias Habilitadoras 2 

para Automação e Agricultura de 
Precisão: fruticultura e cafeicultura

Histórico da Rede Agricultura 
de Precisão na Embrapa 

O MAPA e a rede de agricultura 
de precisão 

Geotecnologias aplicadas à 
Agricultura de Precisão -

06.07 (Quinta-Feira)
Solo e água para fruticultura 

de precisão 
Aplicativos e drones para agri-

cultura de precisão 
Aplicação da Agricultura de 

Precisão na fruticultura: resultados 
de pesquisa 

Soluções comerciais para a 
Agricultura de Precisão -

07.07 (Sexta-Feira)
Dia de Campo no Vale dos 

Vinhedos (Visita a vinhedos e de-
monstração de equipamentos)

Jantar Dançante anima a
comunidade de Linha Alcântara

Em torno de 700 pessoas estive-
ram presentes no Jantar Dançante, do 
último sábado (08). A festa ocorreu na 
Capela Nossa Senhora de Caravaggio, 
na Comunidade da Linha Alcântara.

A animação ficou por conta da 
Banda DeMadri e o cardápio teve sopa 
de capeletti, lesso, galeto,picanha de 
porco, churrasco e outras delícias, 
além do vinho.

Julian Gosmann e a esposa Melania com o filho Giovani

André Scopel e Adriana Procedi

Margarte Pauleti e Onécimo Pauleti

Créditos: Plantec
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Deixar roupas para secar atrás 
da geladeira danifica o motor

Uma prática muito comum no in-
verno é deixar as roupas para secar 
atrás da geladeira. Entretanto, é extre-
mamente perigoso usar as grades como 
secadora. Isso porque esta parte são 
dutos por onde passa o fluido que retira 
o calor de dentro da geladeira. Ao colo-

car peças sobre os dutos, a dissipação 
do calor é prejudicada.

Com isso, a capacidade de resfria-
mento do eletrodoméstico é reduzida, 
o que causa um desgaste na vida útil 
do motor e o aumento da conta de 
energia elétrica.

Como preparar um frango 
sem que ele grude na panela

O frango é uma boa refeição para 
preparar. Ao fazer ele frito, há um se-
gredo simples que deixa ele douradi-
nho e sequinho, e ainda impede que o 
frango grude na panela. Baste colocar 
uma colher de sopa de amido de milho 
dentro do recipiente, em contato com o 
óleo de fritura bem quente. Na hora de 

fritar outros alimentos, dicas ajudam a 
deixá-los mais saborosos.

No caso da banana, empaná-la na 
farinha de trigo evita que ela fique en-
charcada na gordura.  E para fazer car-
ne a milanesa, colocar junto à farinha 
de rosco um pouco de queijo parme-
são ralado deixa ela mais gostosa.

Produtos alternativos e eficazes 
para a limpeza da casa

Bicarbonato de sódio e vina-
gre são boas alternativas para aju-
dar a limpar a casa.

Esses e outros produtos são 
alternativas para a dona-de-casa 
usar no lugar de produtos conven-
cionais.

Bicarbonato de sódio: Vendi-
do no supermercado, pode desen-
cardir roupas brancas, tira cheiro 
de potes de cozinha e do interior 
da geladeira.  

Vinagre branco: O vinagre dá 
brilho no piso e superfícies, tira 
gordura das panelas, tira cheiro 
de xixi de cachorro. 

Limão: A fruta tira manchas 
de inox, limpa o interior nas mi-
cro-ondas e também tábuas de 
corte.

Pasta de dente: É uma pode-
rosa aliada para tirar manchas de 
box.

Sabonete branco: Dá brilho 
nas panelas e pode ser usado para 
lavar roupas. Nas roupas, tira o 
amarelado de suor e encardido 
no colarinho e punhos das cami-
sas. Uma dica para deixar a panela 

brilhante é esfregá-la com uma es-
ponja com o sabonete.  

Óleo de amêndoas: O óleo de 
amêndoas é uma alternativa à gra-
xa de bolsa ou sapato. É só pingar 

umas gotas e passar um pano para 
lustrar. 

Água oxigenada: Tira man-
chas no mármore e manchas de 
sangue nas roupas. 

Exercícios simples para tratar a síndrome
do Túnel  do carpo

Milhões de pessoas no planeta 
sofrem de Síndrome do túnel do car-
po, mas poucos sabem o que significa 
o termo. A condição atinge mais es-
critores, costureiras, operadores de 
fábrica, artesãos e digitadores, ou 

seja, trabalhadores que tenham de 
repetir continuamente uma mesma 
tarefa. Isso porque eles estão mais 
propensos a sofrer dessa doença, 
pelo modo como vivem forçando as 
posições das mãos.

O túnel do carpo é uma espécie 
de passagem constituída por um arco 
de ossos e por um ligamento, situada 
antes do punho. É nesse lugar que se 
escondem os tendões, que flexores 
dos dedos e nervo mediano.

 Esse nervo é a razão da sensi-
bilidade do polegar, indicador, dedo 
médio e ainda parte do dedo anelar. 
É também a estrutura mais frágil do 
túnel, e o motivo pelo qual há dor 
e dormência nas mãos quando esse 
nervo é pressionado.

A síndrome do túnel do carpo 
resulta da compressão desse nervoe 
manifesta-se através de dor, perda de 
força e formigamento na área. Alguns 
exercícios básicos estimulam a circu-
lação sanguínea na área das mãos e 
dos braços, dando mais conforte a 
quem sofre da síndrome.

Exercício 1
Posicione as mãos juntas, frente 

ao peito e por baixo do queixo.
Desça os cotovelos, levando as 

mãos, ainda juntas, para perto do es-
tômago.

Fique nessa posição durante trin-
ta segundos. O exercício pode ser re-
petido até 4 vezes.

Exercício 2
Com a palma para cima, estique 

o braço para a frente.
Dobre o pulso com a mão apon-

tado em direção ao solo.
Force o estiramento com o auxí-

lio da outra mão, de forma moderada.
Mantenha aposição por trinta 

segundos. O exercício pode ser repe-
tido pelo menos 2 vezes.
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Frutas e verduras que ajudam 
a renovar células

Algumas frutas e verduras aju-
dam a renovar as células, ou seja, aca-
bam auxiliando no rejuvenescimento 
da pele. A alface romana, por exem-
plo, possui a maior concentração de 
Vitamina A.

Com seis folhas por dia, ela já 
distribui também 45% das necessida-
des diárias da vitamina K, que fortale-
ce os fios capilares, dentes e unhas. 
O espinafre, a couve e o brócolis tam-

bém são fontes de nutrientes.
O abacate é uma fruta que pode 

ser apreciada doce ou salgada. Fonte 
de ômega 3, o nutriente auxilia o sis-
tema circulatório e protege as células, 
deixando a pele mais macia e os cabe-
los mais brilhosos.

O morango por sua vez, tem alta 
dose de vitamina C, antioxidante que 
produz fibras de colágeno, que previ-
ne e reduz as rugas.

Como evitar e tratar algumas 
doenças de inverno

Idosos e crianças estão mais 
suscetíveis à doenças de inverno, 
como infecções respiratórias. Os 
primeiros, ainda sofrem com dores 
nas articulações que pioram com 
o frio.  Algumas medidas podem 
ajuda a evitar essas doenças para 
os idosos, e se foram contraídas, 
auxiliar no tratamento. Confira

Vacina contra a gripe
A vacina contra o vírus influen-

za ajuda a prevenir a transmissão 
da doença. Os idosos acima de 60 
anos estão no grupo prioritário da 
campanha da vacina gratuita pelo 
SUS (Sistema Único de Saúde), 
que foi entre maio e junho. Alguns 
efeitos colaterais podem ser do-
res musculares, mal-estar, dor de 
cabeça, e febre, mas somem entre 
um ou dois depois da aplicação. 
O consumo da Vitamina C ajuda a 
fortalecer o sistema imunológico, 
prevenindo estas doenças. 

Lavar as mãos 
Lavar as mãos com frequência 

é um hábito simples que ajuda a 
evitar contaminações. Usar sabo-
nete neutro, após estar em locais 
públicos, é o ideal. E na hora de 

tossir é recomendado usar um len-
ço.

Boa alimentação
A alimentação reflete no bom 

funcionamento do nosso corpo. 
Vegetais, frutas, proteínas, carboi-
dratos e grãos equilibram o sis-
tema imunológico. É importante 
beber bastante água para evitar a 
desidratação, que é bem comum 
nos idosos tanto no calor quanto 

no frio.

Agasalhar-se bem é
essencial

O organismo dos idosos tem 
dificuldade na regulação da tem-
peratura corporal, e como os be-
bês, eles sentem mais frios que os 
jovens. Agasalhar-se bem princi-
palmente ao sair de casa, evita que 
eles fiquem doentes. 

O que fazer para prevenir as alergias
alimentares e respiratórias

Sábado (08) foi o o Dia Mun-
dial da Alergia, condição que afeta 
40% da população, de acordo com 
a Organização Mundial de Saúde 
(OMS). Os pacientes podem apre-
sentar sintomas como problemas 
gastrointestinais ou complicações 
respiratórias.

Segundo o médico Antônio 
Carlos Biel, especialista em alergia 
e imunologia, reconhecer os fato-
res da alergia é fundamental para 
evitá-la. “Na rinite e na sinusite os 
desencadeantes estão no meio am-
biente. Um local higienizado, areja-
do e com o mínimo de acúmulo de 
poeira ajuda, e muito, no tratamen-

to das patologias”, explica.
Alimentos também causam re-

ações, entre os quais o leite, a clara 
de ovo, peixe, trigo, soja e amen-
doim. Exames indicam o diagnós-
tico necessário. Biel ressalta que 
a alergia não tem cura, mas possui 
jeitos controlá-la.

“A palavra em alergologia cha-
ma-se prevenção! Se evitarmos os 
alérgenos desencadeantes estamos 
caminhando muito para o controle 
dos sintomas.

E se aliarmos as terapêuticas 
de ponta como imunoterapia e in-
dução de tolerância imunológica, 
teremos com certeza um sucesso 
ainda maior no tratamento dos 
nossos pacientes” conclui o médi-
co.

- Estabiliza a glicemia sanguínea 
em diabéticos

- Reduz processos inflamatórios 
no organismo

- Faz o equilíbrio do colesterol e 
triglicérides

- Trata úlceras, síndrome do intes-
tino irritável, doenças de Chron e do-
enças celíacas

- Contém alto teor de Acemannan, 
um fortalecedor imunológico natural

- Aumenta a expectativa de vida e 
longevidade

- Ajuda eliminar os desconfortos 
do refluxo

- Acelera a cura de queimaduras 
físicas e radioativas

- Melhora a saúde da gengiva
- Reduz derrames e ataques cardí-

Diversos benefícios da babosa
acos

- Melhora o funcionamento intes-
tinal

- Possui enzimas que facilitam a 
digestão

- Ajuda a dissolver pedras nos rins
- Aumenta o desempenho cardio-

vascular e a resistência física.
- Protege o corpo contra o stress 

oxidativo.
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Esta receita deliciosa rende cer-
ca de 10 porções e leva em torno de  
40 minutos para ficar pronta.

Para a massa
100g de manteiga em tempera-

tura ambiente
2 gemas
4 colheres (sopa) de açúcar cris-

tal ou refinado
2 xícaras (chá) de farinha de tri-

go

Para o creme

Clássica torta de maçã americana

500ml de leite
1 lata de leite condensado
2 colheres (sopa) de amido de 

milho
Essência de baunilha a gosto

Para a cobertura
3 maçãs cortadas em fatias finas
2 xícaras (chá) de água
1 xícara (chá) de açúcar

Você vai precisar de
1 tigela
1 forma redonda de fundo remo-

vível
2 panelas pequenas

Preparo
Para a massa, misture em uma ti-

gela a manteiga, as gemas e o açúcar.
Junte a farinha aos poucos, até 

formar uma massa que desgrude das 
mãos.

Use a massa para forrar uma for-
ma redonda de fundo removível leve-
mente untada com manteiga.

Fure toda a superfície com um 
garfo para que a massa não infle.

Leve ao forno preaquecido em 
temperatura média para dourar por 
aproximadamente 15 minutos. Re-
serve.

Para o creme, leve todos os in-
gredientes ao fogo brando em uma 
panela pequena.

Mexa até engrossar e reserve
Para a cobertura, coloque a água 

e o açúcar em uma panela pequena e 
leve ao fogo.

Depois de ferver, junte as fatias 
de maçãs para que cozinhem leve-
mente, mexendo bem por cerca de 2 
minutos.

1Retire as maçãs com uma escu-
madeira. Reserve e deixe esfriar.

Para a montagem, coloque o cre-
me frio sobre a massa assada e deco-
re com as maçãs.

Leve para a geladeira por pelo 
menos 4 horas e sirva gelado.

Com esta receita você terá cer-
ca de 4 porções.

Ingredientes
500g de tortéi
150g de manteiga
20 folhas de sálvia l Pimenta e 

sal
Noz-moscada moída

Tortéi na manteiga com sálvia
Preparo

Cozinhe a massa na água com sal 
até o ponto desejado.

No momento de servir, derreta a 
manteiga e tempere-a com noz-mosca-
da, sálvia, sal e pimenta. 

Salteie a massa nessa manteiga e 
sirva imediatamente.

Se desejar, polvilhe queijo parme-
são ralado.

Esta receita é ideal para aque-
cer nos dias frios. Rende 4 porções 
e você precisa em torno de 30 mi-
nutos para preparar. Veja os ingre-
dientes:

1 cebola picada 
1 dente de alho picado 
Azeite de oliva 
1/2 kg de moranga sem casca 
2 colheres (sopa) de gengibre 

ralado 
1 litro de água
1 colher (sopa) de manteiga
Sal e pimenta a gosto

Você vai precisar de 
1 panela média 
Liquidificador

Modo de preparo
Em uma panela média, refogue 

a cebola e o alho em um fio de azei-
te de oliva.

dicione a moranga e o gengi-

Sopa de moranga e gengibre deiciosa e nutritiva
bre e refogue mais um pouco. 

Acrescente a água e deixe co-
zinhar até ferver e amolecer a mo-
ranga.

Bata o conteúdo da panela no 
liquidificador. 

Leve a mistura ao fogo e adi-
cione a manteiga, misturando bem. 

Corrija o tempero com sal e pi-
menta. 

Sirva com um fio de azeite de 
oliva.

Penne ao molho de iogurte com ervilhas e nozes
Ingredientes:

200 g de massa penne
1 pote de iogurte natural ou 

grego (170 g)
1 xícara de ervilha congelada
1 dente de alho
1 colher de azeite de oliva
Queijo ralado
Nozes quebradas
Sal e pimenta
Noz-moscada

Modo de fazer:
Leve ao fogo uma panela com 

água e sal. Coloque a ervilha em 
uma peneira, passe por água cor-
rente para retirar os cristais de gelo 
que se formam e deixe escorrendo 
na peneira.

No liquidificador coloque o io-
gurte, o dente de alho, 1/2 xícara 
de ervilhas, o azeite de oliva, uma 
pitada de sal e bata até obter uma 
mistura totalmente homogênea.

Cozinhe a massa conforme as 
instruções da embalagem. Enquan-
to isso, leve ao fogo uma pequena 

panela com o restante das ervilhas e 
ferva por 3 minutos e escorra.

Assim que a massa estiver pron-
ta escorra, coloque-a de volta na 
panela (não ligue o fogo novamente 
para não talhar o iogurte). Adicione 
o molho de iogurte, as ervilhas, um 
pouco de queijo parmesão ralado, 
rale noz-moscada e misture bem.

Experimente, ajuste o sal, adi-
cione pimenta moída na hora, pol-
vilhe nozes quebradas e folhas de 
manjericão rasgadas.

Receita de cuscuz marroquino
Ingredientes:

1 xícara de cuscuz marroquino
1/5 xícaras de caldo de legumes 

fervendo
1/2 xícara de amêndoas lamina-

das e levemente torradas
1/2 xícara de cebolinhas finamen-

te fatiadas
1/4 de xícara de azeite de oliva 

extra-virgem
Sal e pimenta do reino à gosto

Modo de Preparo:
Num pote de vidro com tampa, 

coloque o cuscuz marroquino e uma 
pitada de sal. Jogue o caldo fervendo 
sobre o cuscuz, tampe e reserve.

O cuscuz precisa de cerca de 10 
minutos nessa condição para estar 
hidratado e cozido. Enquanto o cus-
cuz está hidratando, fatie finamente 
as cebolinhas e torre rapidamente as 

amêndoas. Passado o período de 10 
minutos, destampe o pote do cuscuz 
e o afofe cuidadosamente com um 
garfo.

Misture o azeite e mexa mais. 
Junte as amêndoas, as cebolinhas e 
o azeite extra-virgem e mexa até que 
fique tudo bem misturado. O cuscuz 
pode ser guardado na geladeira para 
mais tarde.


