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Vale dos
Vinhedos é
opção para
festas de
final de ano
Programação inclui ceias natalinas
e degustação dos melhores vinhos
feitos no Brasil. Páginas  04 e 05

Encontro discute produção de uva
Pesquisador da Embrapa sugeriu a implantação do Modervitis,
programa alicerçado em modernização

Embrapa Uva e Vinho
discute Zoneamento de 
Risc  Climático para a Uva
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O Rio Grande do Sul já come-
mora o Dia Estadual do Vinho no 
primeiro domingo de junho. Mas 
parece que todo o Brasil vai brindar 
à bebida.

Isso porque o plenário do Sena-

Senado aprova Dia Nacional do Vinho
do aprovou na última semana o pro-
jeto que institui também o primeiro 
domingo de junho como o Dia Na-
cional do Vinho. A matéria segue 
agora para votação na Câmara dos 
Deputados.

O Circolo Trentino em parceria 
com a Trentino Promozioni realizou 
a primeira degustação de uvas orien-
tada pelo enólogo e associado do 
Circolo Trentino Firmino Splendor.

A atração Uvas, Vinhas & Vinhos 
| Slow Wine passa a ser oferecida 
aos turistas e interessados em de-
gustar uvas a partir desta vindima 
no Vale dos Vinhedos. Está incluído 
ao final da degustação vinho e suco 

Circolo Trentino promove
Degustação Uvas, Vinhas &
Vinhos- Slow Wine

orgânico com tábua de frios.
Local: Espaço Uva e Vinho - Vale 

dos Vinhedos
Horários especiais para grupos 

noturnos.
Informações e reservas: 
Fone/Whats: (54) 99142.7711 / 

99924.0604 ou trentinopromozio-
ni@gmail.com

Agendamento antecipado míni-
mo de 10 participantes.
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A prova de corrida Wine Run já 
está confirmada para acontecer em 
26 de maio, no Vale dos Vinhedos. 
Em sua sétima edição, o evento 
reúne corrida com enoturismo. As 
inscrições para a edição 2018 já po-
dem ser feitas – tanto na categoria 
Individual como em Duplas – no site 
do evento – www.winerun.com.br. 
O limite é de 1.000 participantes.

O percurso de 21 quilômetros 
da Wine Run – Vale dos Vinhedos 
2018 passará por estradas de terra, 
ao lado de parreirais e vinícolas, por 
pequenas igrejas e casas antigas, 

Tradicional corrida no Vale dos Vinhedos deve
reunir cerca de 1000 participantes

que marcam a forte presença da co-
lonização italiana na Serra Gaúcha. 
Mais de 90% do caminho é formado 
por trilha, terra batida e cascalho.

O trajeto é considerado ao 
mesmo tempo um dos mais belos 
e, também, um dos mais difíceis do 
Brasil, pelos desafios que traz para 
os competidores. Realçando a bele-
za da região em meio aos vinhedos, 
o percurso no Vale dos Vinhedos 
proporciona aos participantes a ex-
periência de correr às margens das 
principais vinícolas do Brasil e, em 
alguns momentos, nas áreas das 

parreiras.
Na sexta edição, em 2017, a 

Caixa Wine Run – Vale dos Vinhedos 
reuniu, em suas diversas categorias, 
1.200 participantes, vindos de 17 
estados do País.

A prova conta com categoria 
Individual Geral e, também, por 
idades no masculino e no feminino 
– 18 a 24 anos; 25 a 29 anos; 30 a 
34 anos; 35 a 39 anos; 40 a 44 anos; 
45 a 49 anos; 50 a 54 anos; 55 a 59 
anos e acima de 60 anos -, além de 
Dupla Geral – masculina, feminina 
ou mista.

Durante a última edição do Pes-
quisa & Debate em 2017,  a equipe da 
Embrapa Uva e Vinho conheceu como 
funciona o Zoneamento Agrícola de 
Risco Climático (Zarc) e como será es-
truturado o ZARC Uva. Com o objetivo 
de minimizar as perdas agrícolas por 
adversidades climáticas, o ZARC se tor-
nou uma política pública nacional coor-
denada pelo Ministério de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa). Tem 
como finalidade, a partir de uma série 
de variáveis definidas para cada uma 
das 44 culturas selecionadas, identifi-
car a qual risco climático sua cultura 
está exposta, e consequentemente os 
agentes financeiros, seguradoras e o 
próprio governo federal terão uma in-
formação mais confiável sobre o risco 
envolvido na produção agrícola.

O principal usuário do ZARC é 
o Programa de Garantia da Atividade 
Agropecuária (Proagro), que garante 
a pequenos e médios produtores a 
exoneração de obrigações financeiras 
relativas a operações de crédito rural 
de custeio caso a liquidação seja difi-
cultada pela ocorrência de fenômenos 
naturais adversos, pragas e doenças 

Começa o Zoneamento de
Risco Climático para a Uva

em rebanhos e plantações.
 A apresentação foi realizada pelo 

coordenador nacional, pesquisador 
José Eduardo Monteiro, ex-pesquisa-
dor da Embrapa Uva e Vinho e atual 
Informática Agropecuária, e pelo co-
ordenador do ZARC Uva, Marco Antô-
nio Fonseca Conceição, pesquisador 
lotado na Estação Experimental de 
Viticultura Tropical (Jales) da Embra-
pa Uva e Vinho. A pesquisadora Maria 
Emília Borges Alves, que atualmente 
está cedida, também esteve presente e 
irá integrar a força tarefa para a imple-
mentação do ZARC Uva.

O ZARC Uva, que integra uma 
Ação Gerencial Corporativa da Embra-
pa no Integro, começou a ser trabalha-
do na metade de 2017 e segundo as 
estimativas do coordenadores deverá 
estar validado até o final de 2018. Até 
o mês de abril, deverá ser estruturada 
uma proposta, com a colaboração de 
toda a equipe da Unidade que trabalha 
com viticultura e com a participação de 
instituições parceiras. Na sequência, 
acontece a validação desta proposta 
junto ao setor produtivo e a sua con-
sequente publicação no Diário Oficial.
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O Vale dos Vinhedos é um dos 
grandes destaques do turismo na 
Serra Gaúcha. Segundo a Associação 
Produtora Vinho Fino Vale Vinhedos 
(Aprovale), apenas em dezembro a re-
gião espera receber 35 mil visitantes 
para as festividades de fim de ano. 
O local é uma alternativa às praias e 
conserva um requinte europeu, com 
diversas atrações tanto para turistas 
quanto para a população local. Con-
fira a programação do Vale e progra-
me-se para o fim de ano.

Casa Valduga
Via Trento 2355, Vale dos
Vinhedos 
Durante dois dias, os hóspedes 

que escolherem o Complexo Enotu-
rístico da Casa Valduga como desti-
no de ano novo poderão celebrar a 
chegada de 2018 da melhor maneira. 
A tradicional vinícola localizada no 
Vale dos vinhedos preparou uma pro-
gramação especial para a virada.

No Restaurante Maria Valduga, 
junto à vinícola, os dias 23 e 24 te-
rão atendimento normal, inclusive 
servindo ceia natalina na véspera da 
festividade. No dia 25, atenderá das 
12h às 16h.

Já o pacote de réveillon inclui 
café da manhã, brinde especial, além 
da tradicional ceia de Ano Novo 
com direito a um espumante Maria 

Vale dos Vinhedos de portas abertas para o Natal e o Ano Novo
Região turística deve receber 35 mil visitantes em dezembro

Valduga por casal. E, para tornar a 
noite ainda mais incrível, a festa de 
ano novo terá uma atração musical, 
que garantirá a alegria da chegada de 
2018 e open bar de espumante para 
garantir o brinde durante toda noite.

Programação de Ano Novo 
Domingo (31/12)
14h – Check in com Welcome 

Drink
20h – Ceia de Ano Novo no res-

taurante Maria Valduga
Segunda-feira (01/01)
7h30 – Café da manhã especial
13h – Check-out
Valores dos pacotes:
Acomodação Standard – R$2.207
Acomodação Luxo – R$2.267
Acomodação Especial – R$2.276
Acomodação Master – R$2.322
Complexo Enoturístico
O complexo foi um dos primei-

ros parques enoturísticos do Brasil, 
criado pela vinícola Casa Valduga 
para que os visitantes pudessem co-
nhecer o processo de elaboração de 
seus espumantes, vinhos finos e um 
pouco da cultura italiana. O local ofe-
rece hospedagem, gastronomia e um 
espaço para degustação dos produ-
tos da empresa (a Enoboutique).

Reservas e mais informações 
pelo telefone (54) 2105-3154 ou pelo 
e-mail eventos@famigliavalduga.

com.br.

Vinícola Cave de Pedra
Linha Leopoldina, 315
A vinícola Cave de Pedra está 

promovendo a Degustação às Cegas: 
a programação acontece as quartas e 
quintas-feiras, às 15h, com duração 
aproximada de 1h30min.

Nesta degustação, o partici-
pante, vendado, tenta identificar as 
características das cinco bebidas de-
gustadas. Valor: R$ 40,00 por pessoa, 
sendo que R$ 5,00 são descontados 
na compra de vinhos ou espuman-
tes no varejo da vinícola. Necessário 
agendamento: varejo@cavedepedra.
com.br ou (54) 3459.1267.

Degustação Harmonizada: sex-
tas-feiras, às 13h. Duração aproxima-
da: 2h. Esta atividade proporciona 
ao participante conhecimento sobre 
as técnicas de harmonizações. São 
degustados cinco rótulos harmoniza-
dos com petiscos. Valor: R$ 50,00 por 
pessoa. Necessário agendamento: va-
rejo@cavedepedra.com.br

 Piquenique nos jardins do caste-
lo: pode ser realizado todos os dias e 
não é necessário agendar. A vinícola 
oferece sugestões de cestas para 2 
ou para 4 pessoas ou monta cestas 
personalizadas. Horários de funcio-
namento da vinícola: segunda-feira à 
sábado e feriados: 09h40min às 18h e 

Uma audiência pública, realizada 
na Feira de Tecnologia para Viticultu-
ra – Tecnovitis 2017, na Comunidade 
8 da Graciema no Vale dos Vinhedos, 
permitiu que os participantes discutis-
sem a valorização da qualidade da uva 
e estratégias de comercialização da sa-
fra.  Promovida pela Frente de Defesa 
e Valorização da Produção Nacional de 
Uvas, Vinhos, Espumantes e Derivados 
(da Câmara Federal) e pela Frente Parla-
mentar da Fruticultura e Vitivinicultura 
do Rio Grande do Sul, o encontro reu-
niu mais de 100 pessoas.

Como motivação para o início da 
discussão, o pesquisador da área de só-
cio economia da Embrapa Uva e Vinho, 
José Fernando da Silva Protas, expôs a 
trajetória realizada pela vitivinicultura 
gaúcha nos últimos 25 anos. Segundo 
ele, o setor vitivinícola do Rio Grande 
do Sul se consolidou com base em uvas 
americanas e híbridas e vinhos a gra-
nel para outras regiões do Brasil, como 
commodity de baixo valor agregado. 
Porém, nos últimos dez anos houve 
uma grande mudança nesse segmento 
da cadeia produtiva, afirmou Protas. A 
sugestão do pesquisador é a implanta-
ção do Modervitis, programa que está 
alicerçado em três bases: formação de 
núcleos com contratualização entre 
produtores e vinícolas, assistência téc-
nica aos integrantes e linha de crédito 
para o empreendedor e modernização 
da estrutura de produção. A partir de 
dados apresentados sobre a qualidade 
das principais variedades para produ-
ção de suco de uva e vinhos de mesa,  
o pesquisador acredita há grande espa-
ço para avanços na qualidade da uva e 
que a valorização para o produtor deve 
ser objeto de maior atenção na rela-
ção produtor-indústria. “O fato é que 
produzir uma cultivar de uva com mais 
teor de açúcar é mais negócio para o 
produtor”, conclui Protas.

A discussão durante a Audiência 
foi pautada pela participação de lide-

Audiência Pública na Tecnovitis 
2017 discute produção de uva

ranças setoriais e políticas, bem como 
de produtores, em torno de temas 
como a necessidade de valorização do 
produtor a partir da remuneração justa 
pela qualidade da uva e o risco para a 
sustentabilidade da atividade, caso isto 
não venha a acontecer. O custo de pro-
dução, a alta carga tributária e a con-
corrência com os vinhos importados 
também foram discutidos.

Na ocasião da Audiência Pública 
também foi assinado um protocolo de 
parceria para 2018 entre a Empresa 
Brasileira de Turismo (Embratur) repre-
sentado por Sergio Flores de Albuquer-
que e o Instituto Brasileiro do Vinho 
(Ibravin), representado pelo presidente 
Dirceu Scottá. O objetivo da parceria é 
qualificar o enoturismo brasileiro, den-
tro e fora do país, através de políticas 
públicas específicas ao setor. 

Resultante das discussões duran-
te a Audiência, foram encaminhadas 
as seguintes propostas aos deputados 
proponentes, por meio das respectivas 
Frentes Parlamentares, para os devidos 
encaminhamentos: 

- Fortalecer mecanismos públicos 
e privados de remuneração pela quali-
dade; 

- Aprimorar o acesso a tecnologias 
para produzir com mais qualidade; 

- Ampliar o suporte à pesquisa 
para gerar conhecimento capaz de re-
sultar em uvas com maior qualidade 
(graduação glucométrica e sanidade); 

- Retomar o financiamento (antigo 
EGF) com juro controlado para paga-
mento da safra; 

- Reajuste do preço mínimo esta-
belecido pelo governo de forma a re-
munerar o custo de produção; 

- Disseminar a cultura de gestão 
da Propriedade como forma de racio-
nalizar custos e monitorar a rentabili-
dade; 

- Implementação do Modervitis; 
- Ampliação de recursos para as-

sistência técnica e extensão rural. 

Créditos: Francisca Canovas
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Vale dos Vinhedos de portas abertas para o Natal e o Ano Novo
Região turística deve receber 35 mil visitantes em dezembro

aos domingos 09h40min às 17h. Nos 
dias 24 e 31 de dezembro funcionará 
normalmente, mas nos dias 25 e no 
dia 1° de janeiro não terá atendimen-
to.

Leopoldina Restaurante e Bistrô 
Sabrage - Junto ao Spa do Vinho

Rodovia ERS- 444, Km 21
Fone: (54) 2102-7200
Bistrô: Dias 23, 25, 26, 27, 28, 29 

e 30 e 1° de janeiro atendimento nor-
mal (11h às 23h). Dia 24 atendimento 
das 11h às 18h. Dia 31 atendimento 
das 11h às 15h.

Restaurante Leopoldina: Dia 

23, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 e 1° de 
janeiro, atendimento normal (19h às 
22h30). Dia 24 de dezembro atendi-
mento com Ceia de Natal. Dia 31 de 
dezembro atendimento com Ceia de 
Réveillon.

Restaurante Bella Vista - Junto 
ao Hotel Villa Michelon

ERS 444 - Km 18,9 
Fone: (54) 2102-1800
Terá atendimento normal de 23 

de dezembro até 1° de janeiro. Ser-
virá Ceia de Natal e Réveillon. De 
segunda-feira  a domingo das 12h às 
14h30 e das 19h30 às 22h30.

Mamma Gema Trattoria e
Pizzaria
ERS 444, KM 18,9
Fone: (54) 3459-1392 / 3055-

0303
Dias 23, 24, 26, 27, 28, 29 e 30, 

atendimento normal (11h30 às 16h e 
jantar mediante reserva). Dias 25 e 31 
de dezembro e 1° de janeiro não ha-
verá atendimento. De 26/12 a 30/12 
atendimento normal. Dias 31/12 e 
01/01 não haverá atendimento.

Pizza Entre Vinhos
ERS-444 km 18,9
Fone: (54) 3459-1392
Nos dias 24 e 25 de dezembro 

não terá atendimento. De 26 a 30 
atendimento normal (de terça-feira a 
sábado, das 19h às 23h). Dias 31 e 1° 
de janeiro não haverá atendimento.

Restaurante Casa Madeira
Via Trento 355
Fone: (54) 3453-5678
Nos dias 23, 26, 27, 28, 29 e 30, 

atendimento normal (segunda-feira a 
sábado, das 12h às 15h30. Jantar me-
diante reserva). No dia 24 de dezem-
bro, o atendimento ser[a das  12h às 
16h. No dia 25 não terá atendimento. 
Nos dias 31 de dezembro e 1° de de-
zembro, atendimento das 12h às 16h.

Restaurante Videiras 1535
Via Trento, 2169
Fone: (54) 3052-9490
Nos dias 23, 24, 26, 27, 28, 29, 

30 e 31 atendimento normal (quarta-
-feira a segunda-feira, das 11h30 às 
15h). Dia 25 de dezembro e 1° de ja-

neiro não haverá atendimento.
Ristorante e Armazém Nono
Madiero
Rua das Videiras, 3405
Fone: (54) 3452-0143 / 99996-

6686
Nos dias 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 

e 31 atendimento normal (terça-feira 
a domingo, das 11h30 às 15h30). Dia 
25 de dezembro e 1° de janeiro não 
terá atendimento.

Restaurante Sbornea’s
ERS- 444, Km 18.9,
Fone: (54) 3459-1224
Nos dias 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30 e 31 atendimento normal 
(quarta-feira a segunda-feira das 
11h30 às 15h30 e jantar de quarta-
-feira a sábado das 19h30 às 23h). No 
dia 1° de janeiro não haverá atendi-

mento.
Valle Rústico
Via Marcílio Dias, Garibaldi 
Fone: (54) 3067-1163 / 98123-

0080
Nos dias 23 e 24 de dezembro 

atendimento normal (quarta-feira a 
sábado a partir das 19h30 e domingo 
das 12h às 16h). Férias coletivas de 
25 de dezembro a 4 de janeiro.

Zandonai Restaurante e
Churrascaria
Linha Leopoldina, s/n 
Faone: (54) 3453-2872
Dias 23, 24, 26 e 27, atendimen-

to normal (segunda-feira a domingo, 
das 11h30 às 14h30). Dias 25, 28, 29, 
30 e 31 de dezembro e 1° de janeiro, 
não haverá atendimento. De 28/12 a 
01/01 não haverá atendimento.
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O panetone surgiu em Milão, na 
Itália, criado por um padeiro chama-
doToni, que trabalhava na padaria 
Della Grazia, em Milão, na época de 
Ludovico, o Mouro (1452 – 1508).  
O jovem padeiro, apaixonado pela 
filha do patrão, teria inventado o 
pão doce para impressionar o pai 
de sua amada. Os fregueses passa-
ram a pedir o “Pani de Toni”, que 
evoluiu para o “panattón” (vocábulo 
milanês), e depois para “panettone” 
(italiano).

A receita a seguir não é de pane-
tone caseiro, mas é uma opção fácil 
que deixa ele mais saboroso e com 
um gosto pessoal. Rechear o paneto-
ne é uma maneira de gastar menos 
também. 

Recheio de trufa
Ingredientes
300 g de chocolate de meio 

amargo picado
200 g de chocolate ao leite pi-

cado
200 g de creme de leite sem 

soro
Como fazer
Derreta os dois tipos de choco-

Panetone recheado de trufas
late em banho-maria. 

Como fazer
Retire o papel que envolve o pa-

netone. Corte a tampa do panetone 
e faça um corte em V na base para 
retirar parte do recheio. Apare o bu-
raco, retirando os excessos e deixan-
do uma borda de aproximadamente 
1 ou 2 dedos. Pique o recheio que 
você retirou em pedacinhos peque-
nos e reserve. junte o creme de leite 
e misture até ficar homogêneo. 

oloque os pedaços de panetone 
na tigela com o chocolate e misture 
bem. Pode ser que você não preci-
se usar todo o panetone, vá colo-
cando aos poucos e observando ao 
consistência da trufa. Ela deve ficar 
lisa e homogênea, com pedacinhos 
bem pequenos de massa. Cubra até 
a superfície. Mantenha o paneto-
ne trufado na geladeira até a hora 
de servir, principalmente se estiver 
muito calor.

Receitas natalinas

Ingredientes
1 talo de salsão fatiado em lâmi-

nas finas
1 cenoura ralada
1 cebola roxa em lâminas finas
200g de peito de peru defumado 

cortado em cubos pequenos
600g de cream cheese (4 emba-

lagens)
10ml de azeite
Sal a gosto
Modo de preparo
Misture todos os ingredientes 

até que fiquem incorporados ao cre-
am cheese. Sirva gelado com salada 
verde.

Salpicão de peito de peru defumado

Ingredientes
1 dente de alho picado
1/2 cebola pequena ralada
1 e 1/2 xícara (chá) de arroz cru
Sal a gosto
3 xícaras (chá) de água fervente
150g de castanhas picadas (no-

zes, amêndoas, avelã e castanha-do-
-pará)

150g de frutas secas picadas 
(damasco, tâmara e pera)

1 colher (sopa) de manteiga 

Arroz natalino especial
sem sal

Salsa e cebolinha picadas a gos-
to

Modo de preparo
Em uma panela, doure as fru-

tas na manteiga, com exceção das 
tâmaras e damascos. Misture com 
as amêndoas e continue mexendo 
bem. Acrescente o arroz cozido, as 
tâmaras e o damasco, e mexa mais 
um pouco. Enfeite com algumas fru-
tas inteiras, salsa a cebolinha.

Ingredientes
Como preparar o peru
1 peru de aproximadamente 4kg
200g de lombo de porco moído 

duas vezes
150g de bacon magro em tiras
500g de bacon fatiado
100g de gordura de porco moída 

duas vezes
2 cebolas
1 maçã sem casca cortada em 

cubos
10 castanhas portuguesas em 

conserva
40g de manteiga

Peru natalino recheado fácil de fazer

Óleo vegetal (para regar)
Canela, cravo, tomilho moído e 

alecrim moído (a gosto)
Sal e pimenta-do-reino moída na 

hora (a gosto)
Para fazer o acompanhamento
Castanhas portuguesas em con-

serva
Maçãs
Açúcar
Manteiga
Modo de preparo do peru
Limpe o peru e tempere-o por 

dentro e por fora com sal e pimenta. 
Descasque as cebolas e pique em ti-

ras finas. Derreta a manteiga em uma 
caçarola. Coloque o bacon e deixe as 
cebolas dourarem. Acrescente a ba-
nha e o lombo de porco moído. De-
pois de três minutos, junte a maçã. 
Tempere com sal e especiarias, retire 
a panela do fogo e adicione as cas-
tanhas. Misture tudo. Recheie o peru 
com a mistura e costure-o, deixando 
bem fechado. Amarre também as co-
xas e as asas.

Coloque o peru em uma assadei-
ra, regue com óleo e cubra com as 
fatias de bacon. Tampe com papel-
-alumínio e leve ao forno preaque-
cido a 170°C por uma hora. Retire o 
papel-alumínio e deixe o peru no for-
no por mais uma hora, regando-o de 
vez em quando com a gordura do ba-
con. Quando o peru estiver assado, 
coloque-o em uma travessa, retire a 
linha da costura e sirva com as maçãs 
e as castanhas.

Para fazer o acompanhamento
Esquente a frigideira e coloque 

bastante manteiga. Corte as maçãs 
em fatias finas e frite-as em fogo alto 
para ficarem douradas. Acrescente as 
castanhas portuguesas, coloque um 
pouco de açúcar e deixe caramelizar.

Ingredientes
1 copo de Gelo triturado
3 doses de Leite Condensado
3 doses de Vinho Tinto
1 dose de Conhaque
7 nozes
Como fazer
Bata tudo em um liquidificador. 

Despeja o conteúdo em um copo bai-
xo.  É legal decorar com uma bengala 
de natal. 

Drink natalino

Ingredientes
250 g farinha de trigo
100 g de margarina culinária
100 g açúcar de confeiteiro
1 ovo inteiro
1 gema
essência de limão a gosto
glacê real pronto e corante para 

decoração
Modo de preparo
Misture a manteiga com a fari-

nha. Acrescente o açúcar, ovo, gema 
e a essência. Misture bem até obter 
uma massa lisa. Envolva essa massa 
em filme plástico e leve à geladeira 
por 30 minutos. Abra a massa entre 

Receita de biscoito 
filmes com auxílio de um rolo na es-
pessura de meio centímetro. Corte 
com cortador de biscoito com dese-
nho de sua preferência. Coloque em 
forma (não precisa untar) e leve em 
forno preaquecido a 180°C por 10 mi-
nutos até corarem. Fique de olho que 
assam bem rápido, cuidado para não 
queimar. Espere esfriar. Prepare o gla-
cê real conforme instruções da emba-
lagem do produto que você comprar. 
Coloque corante,misture bem e colo-
que-os em saquinhos para confeitar. 
Deixe secar por 2 horas para depois 
colocar em potes ou embalar em sa-
quinhos para presentear.



Quando utilizada na forma de 
chá, os efeitos da babosa são poten-
cializados Também conhecida por 
aloe vera, a babosa é considerada 
uma das mais ricas fontes de nutrien-
tes da natureza. Preparada na forma 
de chá, o uso do ingrediente está as-
sociado ao processo de tratamento e 
cura de muitas doenças.

O uso da babosa vem espelha-
do em civilizações antigas, como os 
egípcios e gregos. Além do mais, há 
relatos do uso da substância até na 
Bíblia Sagrada. A babosa pode ser 
encontrada com facilidade em mer-
cados, feiras livres e até nos jardins 
de casa.

A babosa fortalece o sistema 
imunológico e tem ação anti-inflama-
tória e antiviral (inclusive inibindo a 
multiplicação do vírus da AIDS). Ela 
também é relacionada a resolução de 
muitos problemas de pele, a exemplo 
de acne, psoríase e hanseníase.

Quando o assunto se refere a ba-
bosa, muitas propriedades e benefí-
cios estão ligados a ela. Isso acontece 
pela presença de enzimas, polissa-
carídeos, glicoproteínas, terpenos e 
glicosídeos fenólicos, além de conter 
fitoquímicos.

Antiviral
A babosa tem ação antiviral, bac-

tericida, antifúngica, anticanceríge-
na e cicatrizante. Pesquisas isoladas 
mostraram que a babosa ajudam a 
combater as células malignas, princi-
palmente pela presença dos oligossa-
carídeos.

Desintoxicante
Outra propriedade que se desta-

ca na babosa é a desintoxicante. “Ela 
estimula o funcionamento do fígado 
e rins, já que eles são os principais 
órgãos responsáveis pela desintoxi-
cação do corpo humano”, afirma o 
especialista em plantas Armando Fal-
coni.

Sistema digestivo
O ingrediente também pode ser 

usado em benefício do sistema diges-
tivo, regulando o intestino, inibindo a 
acidez excessiva do estômago, preve-
nindo diarreia e aliviando as úlceras 
no órgão.

Dores e inflamações
O chá da babosa também pode 

ser usado para tratar dores e infla-
mação no corpo. “A babosa é inibi-
dora da dor. Isso acontece devido a 
presença de lignina. Ela também tem 
ação anti-inflamatória, similar a este-
roides como a cortisona, porém, sem 
os efeitos nocivos que ela provoca”, 
afirma o especialista em plantas Ar-
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Chá de babosa: benefícios, propriedades e como fazer

mando Falconi.
Imunidade
Para aquelas que pessoas que 

contraem gripe com facilidade ou en-
tão ficam cansadas, a babosa é uma 
planta que reforça a imunidade e ain-
da de quebra traz disposição para en-
frentar as tarefas diárias.

Metabolismo
“Ela ajuda no bom funcionamen-

to do metabolismo celular, atuando 
na produção da energia que o corpo 
necessita. Além disso, devido o con-
teúdo de vitamina C, ela produz uma 
ação que melhora e estimula a circu-
lação e o bom funcionamento do apa-
relho cardiovascular”, explica Falconi.

Outros benefícios da babosa
Somados a todos esses benefí-

cios presentes na utilização da babo-
sa como chá, ela ainda possui o poder 
de regularizar o índice glicêmico no 
sangue, sendo indicada para tratar os 
casos de diabetes; equilibrar os níveis 
de colesterol e aumentar a longevida-
de.

O tratamento com o chá de ba-
bosa evita problemas cardíacos e 
ajuda a eliminar a pedra nos rins. “A 
planta também contém ácido urôni-
co, responsável por eliminar as toxi-
nas a nível celular”, acrescenta o es-
pecialista em plantas.

Como se tudo isso não fosse o 
suficiente, a babosa é uma rica fonte 
de nutrientes para o corpo. “A babosa 
contém 18 dos 23 ácidos componen-
tes das proteínas que o organismo 
necessita para a formação de células 
e tecidos”, informa Falconi.

Além disso, a babosa contém 
enzimas necessárias para o proces-
samento dos carboidratos, gorduras 
e proteínas do estômago e intestino. 
Isso acaba tornando a babosa indis-

pensável em muitos casos.

Como preparar o chá
Depois de conhecer todos os be-

nefícios presentes no chá da babosa, 
agora chegou a hora de aprender a 
prepará-lo. Vale lembrar que, devido a 
facilidade com que é encontrado, não 
existe muito mistério, basta seguir o 
passo a passo.

Quando utilizada na forma de 
chá, os efeitos da babosa são poten-
cializados. Ainda mais se misturado 
com outras ervas, como a maioria das 
pessoas costumam fazer. Porém, o 
recomendado é que haja acompanha-
mento médico.

Chá de babosa de limão
Ingredientes
– 200 ml de água filtrada;
– 1 folha de babosa;
– 2 colheres (de sopa) de suco de 

limão.
Modo de preparo
O primeiro passo a ser seguido 

é fazer a higienização da folha da ba-
bosa. Logo em seguida, faça cortes 
longitudinais na folha para que o gel 
possa ser extraído. Para tanto, pode 
utilizar a própria faca ou uma colher.

Assim que o gel for extraído, co-
loque em uma panela, acrescente a 
quantidade de água indicada na recei-
ta e leve ao fogo. Assim que começar 
a ferver, desligue o fogo e adicione o 
limão. Deixe a mistura descansar por 
10 minutos.

Passado esse tempo, a bebida 
está pronta para ser ingerida. Se pre-
ferir, você pode adicionar o chá de 
babosa com um pouco de mel. A in-
dicação é de consumi-lo em até três 
doses diárias.

Chá de babosa com gengibre
Ingredientes
– 200 ml de água filtrada;
– 1 folha de babosa;
– 2 colheres (de sobremesa) de 

gengibre.
Modo de preparo
Higienize bem a folha da babosa. 

Para esse chá em específico, você só 
vai precisar cortar a folha do ingre-
diente em pequenos cubinhos. Colo-
que a água para ferver junto com a 
babosa e o gengibre.

Assim que começar a ferver, des-
ligue o fogo e deixe descansar por 
10 minutos. Passado esse tempo, 
use uma peneira para remover todos 
os ingredientes. Antes de consumir, 
pode adoçar a bebida. 

O ingrediente também pode ser usado em benefício do sistema digestivo, regulando 
o intestino, inibindo a acidez excessiva do estômago e aliviando as úlceras no órgão

A babosa tem ação antiviral, bactericida, antifúngica, anticancerígena e 
cicatrizante

Também conhecido como ana-
nás, o abacaxi é da família das brome-
líceas — não à toa, a fruta traz muitas 
semelhanças das bromélias ornamen-
tais. Nativo da América do Sul, o fruto 
é facilmente cultivado em qualquer 
região do mundo, o que faz do aba-
caxi uma das frutas mais consumidas 
em todo o planeta.

E as facilidades não param por aí, 
já que o abacaxi ainda traz uma lis-
ta de benefícios para a saúde. Este é 
um alimento rico em vitamina C, be-
tacaroteno, vitaminas do complexo B 
e minerais, como cálcio, manganês, 
potássio e ferro. As fibras não ficam 
de fora da lista, que são importantes 
para uma vida saudável.

O abacaxi ainda apresenta uma 
poderosa enzima chamada brome-
lina. Pesquisas apontam que esta 
enzima pode ajudar na redução de 
inflamações de muitas causas e tam-
bém contribui para uma boa diges-
tão. Além disso, é essencial para as 
pessoas do grupo sanguíneo A. Rico 
em fibras solúveis, o abacaxi é ótimo 
para controlar os níveis de colesterol 
no sangue, acelera a cicatrização dos 
tecidos e é indicado para pedra nos 
rins.

Abacaxi para emagrecer 
Para reduzir o peso, o primeiro 

passo é cortar doces e aumentar o 
consumo de frutas. Por ser rico em 
água e fibras, o abacaxi favorece a 
digestão e surge na tabela das frutas 
como o melhor aliado do regime. A 
fruta ainda favorece o funcionamento 
do intestino, o que também facilita a 
perda de medidas.

Com apenas 52 calorias em uma 

Abacaxi fortalece os ossos e
reduz os níveis de colesterol  

fatia de 100 gramas, é possível perder 
até 4kg por mês ao inserir o abacaxi 
no cardápio diário. Uma boa medida 
para garantir o resultado é contar 
com a fruta nos lanches entre as re-
feições.

Chá de casca de abacaxi
Além da polpa, a casca do abaca-

xi ainda pode render um chá rico em 
vitaminas e que auxiliará a digestão 
de maneira ainda mais incisiva. Os po-
deres da casca combatem processos 
inflamatórios e reduzem os proble-
mas gástricos.

Receita de suco de abacaxi 
suave

Pegue um abacaxi inteiro e lave 
bem a casca com uma escova macia. 
Descasque, deixando um pouco da 
polpa da fruta na casca. Corte a casca 
em pedaços e coloque-os numa tigela 
de vidro. Cubra com 1 litro de água 
filtrada. Tampe e deixe na geladeira 
por dois dias. Passe por uma peneira 
e beba. Esse suco fica bem suave, por-
que só o caldo da fruta é aproveitado.

Beneficios do abacaxi:
Fortalece os ossos
Abacaxi tem diversos benefícios 

para a saúde. Crédito: Shutterstock
Reduz os níveis de colesterol
Auxilia na digestão
Colabora no tratamento da sinu-

site
Útil no tratamento da bronquite
Auxilia no tratamento da tosse
Reduz os riscos de formação de 

coágulos sanguíneos
Ajuda a emagrecer
Acelera a cicatrização dos teci-

dos
É um excelente anti--inflamatório
Diurético – excelente para quem 

retém muito líquido
Combate a hipertensão arterial
Ajuda a eliminar cálculos renais
Combate a anemia – devido à sua 

acidez, o abacaxi favorece a absorção 
do ferro

Ajuda a normalizar a flora intes-
tinal

Bom para quem tem prisão de 
ventre
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Às vezes bate aquela vontade de 
tomar um copo de vinho sozinho, afi-
nal, é até uma recomendação médica 
beber um copo de vinho por dia- com 
o argumento de que faz bem para o 
coração. No entanto, fica aquela dúvi-
da de como abrir a garrafa sem deixar 
estragar o que sobrar. Aliás, quanto 
tempo o vinho dura depois de aber-
to? O vinho branco, rosé e tinto leve 
duram em média dois dias, por exem-
plo.  Já os tintos mais encorpados 
podem durar até três -dependendo 
da qualidade. Há quem defenda que 
quanto melhor for o rótulo, mais tem-
po ele pode durar.

O melhor lugar para conservar o 
vinho aberto é na geladeira, longe do 
calor e da luz, de preferência em posi-
ção vertical. Se a garrafa estiver deita-
da, a superfície do vinho em contato 
com o oxigênio será maior.

Outra dica boa é transferir o vi-
nho que sobrou para uma meia gar-

Maneiras de conservar melhor o 
vinho que já foi aberto

rafa, aquelas de 375 mililítros, com 
tampa de rosca. Mesmo que ainda 
haja oxigênio no topo, a quantidade 
será menor do que em uma garrafa 
grande.

Espumantes e vinhos de 
sobremesa

Existe uma tampa especial para 
guardar espumantes na geladeira sem 
perder perder o gás, à venda em su-
permercados de grandes redes e lojas 
especializadas. Com ela, as borbulhas 
permanecerão ativas por até três 
dias.

Já o vinho do Porto e os de so-
bremesa têm como conservantes na-
tural o álcool e o açúcar e duram um 
pouco mais. Os Vintage, LBV e Ruby,  
de dois a três dias; o Tawny, até uma 
semana; e os Portos 10 anos, cerca de 
um mês. Outros rótulos adocicados 
podem ficar, em média, uma semana 
abertos.

Quem tem a sorte de morar 
numa casa com jardim, tem a sorte de 
poder estender a decoração de Natal 
de dentro, para fora. Decorar um jar-
dim para o Natal pode ser uma ativi-
dade muito divertida, com um efeito 
final fantástico, por isso, inspire-se 
nestas ideias originais que a equipe 
da equipe da Gazeta.

Portas e vedações
Para envolver todo o jardim no 

espírito natalino, comece por decorar 
a vedação com luzes, fitas ou laços… 
e dê as boas-vindas a quem quer que 
chegue ao portão do jardim, com 
uma bonita coroa de Natal que pode 
até ser criada com frutos do próprio 
jardim. 

Exibição de natal no jar-
dim 

Quem diz que a disposição de 
enfeites de Natal tem de ficar exclusi-
vamente reservada para o interior da 
casa? Aproveite os frascos de vidro 
que já não usa ou compre alguns e 
disponha-os em todo o jardim com 
ornamentos de Natal no interior. 

Árvores e arbustos enfeita-
dos 

Dois dos elementos decorativos 
mais óbvios num jardim, as árvores 
e os arbustos ganham espírito nata-

Decoração de Natal para o jardim

lino ao serem decorados com luzes 
brancas (ou coloridas, se preferir) 
que podem percorrer todo o tronco 
e os ramos. Para que exista, mesmo 
assim, uma decoração de Natal visí-
vel no jardim durante o dia, decore 
as próprias árvores e arbustos com 
enfeites de Natal como bolas e laços 
(é importante que sejam resistentes), 
aproveitando, por exemplo, CDs an-
tigos, que podem ser recortados em 
forma de estrela e pendurados nas 
árvores e/ou arbustos – ao refletir a 
luz, dará um toque especial ao jar-
dim, conferindo-lhe uma decoração 
de Natal cintilante. 

Vasos com enfeite de Natal 
Com cola, fita-cola dupla face ou 

simplesmente atados a um fio, deco-

re os vários vasos espalhados pelo jar-
dim com enfeites de Natal giros. 

Presépio gigante 
No Natal, o jardim é o palco per-

feito para um presépio de grandes di-
mensões. Poderá comprar as figuras, 
que certamente encontrará em lojas 
de decoração ou mesmo online. Se 
preferir, poderá criar e pintá-las a par-
tir de moldes em madeira ou recortá-
-las a partir de caixas de cartão. Uma 
vez montado o presépio no jardim, 
não se esqueça de o iluminar… afi-
nal, Natal sem presépio não é Natal. 

Arranjos florais no meio do 
jardim 

Aproveitando aquilo que o jar-
dim já tem para oferecer e adicionan-
do alguns elementos natalícios, crie 
alguns arranjos florais de Natal para 
espalhar pelo jardim (seja criativo nos 
recipientes utilizados – vasos, trenós, 
carrinhos de mão, regadores…), tor-
nando-o assim num ponto de passa-
gem obrigatório antes de entrar em 
casa. 

Lanternas iluminadas 
Mesmo que não tenha lanternas 

em vidro ou acrílico, pode criá-las 
muito facilmente com recurso a latas 
de conservas cilíndricas: faça furos 
à volta da lata com o auxílio de um 
martelo e um prego ou um pequeno 
berbequim (pode até criar uma forma 
natalícia), coloque uma vela no inte-
rior e suspenda. Pode ainda reunir um 
conjunto de latas, distribuindo pe-
quenas luzes de Natal pelas mesmas. 

Se você está com dificuldade 
para abrir um vidro de conserva, 
confira essas dicas:

- Deixe a parte de cima do vi-
dro em água corrente quente por 
mais ou menos um minuto. Com 
uma toalha, para não queimar a 
mão, gire a tampa e abra.

- Pegue uma faca afiada e cui-
dadosamente faça um furo na tam-
pa, retirando a pressão do vidro. 

Como abrir um vidro de conservas
Depois, abra.

- Insira uma faca entre a bor-
da da tampa e o vidro. Cuidado-
samente pressione a tampa para 
fora.

- Pegue um objeto rígido, 
como uma colher, e bata no lado 
da tampa, criando pequenas ra-
nhuras em aproximadamente me-
tade da volta. Depois, bata no fun-
do do vidro e retire a tampa.


