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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

Inverno essa é a estação 
mais silenciosa e discreta em 
um vinhedo. A planta reduz a 
um mínimo necessário a seiva 
que corre dentro dela e, por 
não enviar essa seiva para as 
extremidades, as folhas caem 
e os galhos mais delicados se-
cam. Engana-se, no entanto, 
quem pensa que a videira é uma 
planta frágil. Ela pode suportar 
temperaturas muito baixas (até 
mesmo negativas) nesse período 
de dormência, sem que isso afe-
te seu ciclo ou sua capacidade 
de produção futura.

É durante o inverno que 
os agrônomos e enólogos vão 
decidir o que vão querer dessa 
planta para a próxima safra.O 
momento de fazer a poda seca 
(ou hibernal) também é uma 
decisão de cada vinícola. O pe-
ríodo do pós colheita é o mo-

Os ciclos da videira nas estações frias
mento de observar a formação 
das gemas (que serão as respon-
sáveis pela formação dos brotos 
e dos cachos) e de selecionar os 
sarmentos (galhos que supor-
tam as gemas), sendo que esses 
sarmentos são sempre selecio-
nados já visualizando a colheita 
de dois anos mais tarde e não 
somente a do ano seguinte.

A poda seca tem alguns ob-
jetivos, como limitar o número 
de gemas para regularizar e 
harmonizar a produção e o vigor 
(não expondo as videiras a ex-
cessos de produção que podem 
comprometer a qualidade da 
uva), uniformizar a distribuição 
da seiva para os diferentes ór-
gãos da planta e proporcionar a 
ela uma forma determinada que 
se mantenha por muito tempo e 
que facilite a execução dos tra-
tos culturais.



Jornal Tuiuty - 28 de agosto de 2018 Jornal Tuiuty - 28 de agosto de 2018 3
Geral

A alta nas exportações 
de vinhos tranquilos e espu-
mantes brasileiros representa 
32,8% em valor superior com-
parado ao ano de 2017. Os 
principais destinos no ranking 
são para o Paraguai, Estados 
Unidos, Cingapura, Colômbia 
e Reino Unido. No total são 
42 empresas participantes do 
projeto Wines Of Brasil, que 
é uma iniciativa de promoções 
comerciais de vinhos, espu-
mantes e sucos de uva brasi-
leiros para vendas no exterior. 
O projeto foi desenvolvido em 
2002 entre o Instituto Bra-
sileiro do Vinho (Ibravin) e a  
Agência Brasileira de Promo-
ção de Exportações e Investi-
mentos (Apex-Brasil) e hoje ele 
responde a 85% do resultado 
obtido no semestre.

Segundo o gerente de pro-
moção do Ibravin, Diego Ber-
tolini, a expectativa é de que 
no segundo semestre as comer-
cializações sigam em constante 
crescimento , pois as estraté-
gias para o mercado da Amé-

No dia 30 de julho, a co-
munidade da Linha Eulália foi 
contemplada com a palestra 
“Autocuidado através da Ali-
mentação”, ministrada pela 
nutricionista da Secretaria de 
Agricultura Caroline Tessaro. 
Durante a atividade, a profis-
sional atentou para leitura dos 
rótulos dos produtos e a im-
portância de ser reduzir o con-

Exportação de vinhos e espumantes 
cresce 32% no último semestre

rica Latina incluem um projeto 
setorial 100% Grape Juice Of 
Brazil que também mostra ser 
um resultado positivo. Só em 
2017 os países do continente 
tiveram 41,3% do total mun-
dial negociados.

 De acordo com Bortlini, 
a pretensão é aumentar as ini-
ciativas para o mercado alvo e 
aprimorar a distribuição em 
países próximos ao Brasil, já 

que apresentam vantagens 
competitivas com a logística e 
o perfil do produto produzido.

Entre janeiro e junho de 
2018, o desempenho ficou me-
lhor com os espumantes, que 
cresceram 61,2% em litros e 
29,2% em valores. Os vinhos 
tranquilos representam a 
maior parte das comercializa-
ções com o aumento de 37,4%  
no volume e 33,6% em vendas.

A comercialização é feita para 29 países e a soma chega a US$3,6 mi-
lhões. Em litros, o volume foi 39% maior/superior ao mesmo período no 
ano passado.

Comunidade da Linha Eulália recebe palestra 
sobre cuidados da alimentação

sumo de alimentos ultra-pro-
cessados, que podem conter 
ingredientes nocivos à saúde.

Conforme Caroline, “o 
foco da palestra é resgatar 
hábitos alimentares saudáveis 
através do consumo de comida 
de verdade, como era pratica-
do pelas famílias rurais, antes 
da influência da mídia para 
alimentos processados, ba-

ratos e muito disponíveis nos 
supermercados”.

A palestra integrou o Pla-
no de Ação Socioassistencial - 
Defesa e Garantia de Direitos, 
coordenado pela Emater, cujo 
objetivo é promover a melho-
ria na qualidade da alimenta-
ção das famílias, promovendo 
saúde às comunidades do in-
terior.

Nutricionista explicou a leitura dos rótulos dos produtos e a importância de ser reduzir o consumo de alimentos 
ultra-processados

Uma das maiores difi-
culdades dos produtores ru-
rais que usavam inseticidas 
biológicos a base de fungos 
para combater diferentes ti-
pos de pragas era a forma de 
armazenagem desses produ-
tos, que duravam poucas se-
manas. Uma nova tecnologia 
desenvolvida pela Embrapa 
em 2010 trouxe a solução 
para esse tipo de problema. 
Em maio de 2018 o Institu-
to Nacional da Proprieda-
de Industrial reconheceu o 
produto como uma invenção 
inovadora e concedeu a Carta 
Patente.

O bioinseticida foi ba-
tizado como TEV – Tecno-
logia Embrapa de Vida-de-
-prateleira pelo inventor e 
pesquisador da Embrapa, 
Marcos Rodrigues de Faria. 
O desafio do pesquisador era 
aumentar de forma conside-
rável a durabilidade de pro-
dutos à base de fungos que 
são armazenados a uma tem-
peratura média de 30ºC ou 
mais. Realidade de grande 
parte dos galpões de armaze-
namento do país.  O prazo de 
validade dos produtos quími-
cos é medido em anos, e de 
produtos biológicos à base 
de fungos é medido em me-
ses ou até mesmo semanas. 
Diversas pesquisas foram 
feitas para que fosse possí-
vel desenvolver a TEV com 
um resultado inédito: manter 
mais de 80% dos fungos ati-
vos após a armazenagem de 
seis meses, a uma tempera-
tura média de 40ºC. O teste 
foi realizado por um período 
de 16 meses com esta tempe-
ratura, e mostrou viabilidade 
do material, comprovando a 
eficácia da forma de arma-
zenamento desenvolvido pela 
Embrapa.

A metodologia TEV
A TEV - Tecnologia 

Embrapa de Vida-de-prate-
leira é um método de emba-
lagem de fungos que consiste 
na adoção de duas medidas 
ao mesmo tempo: a secagem 
do produto a níveis extre-
mamente baixos e a redução 
a níveis baixos de oxigênio 
no interior das embalagens. 
Essas condições podem ser 
alcançadas por meio de uso 
de sachês especiais, que já 
estão disponíveis no mercado 
e modificam a atmosfera in-
terna das embalagens. Com 
níveis de umidade e oxigênio 
é possível reduzir a atividade 
metabólica dos fungos, man-
tendo a viabilidade por perí-
odos maiores que o comum. 
A técnica foi desenvolvida 
para fungos entomopato-
gênicos, ou seja, fungos que 
matam insetos, para manter 
o controle biológico de inse-
tos-praga.

Uso aumenta 
o tempo de mercado
Apesar de existir um 

costume desenfreado do uso 
de produtos para contro-
le biológico pelos próprios 
agricultores, a TEV é indi-
cada tanto para agriculto-
res quanto para empresas 
de médio e grande porte 
tonando possível manter a 
eficácia do bioinseticida em 
qualquer forma de armaze-
namento. Hoje existem mais 
de 200 produtos à base de 
fungos para controlar inse-
tos, e não tem comprovação 
de resultados positivos. Em-
presas privadas demonstra-
ram interesse na tecnologia, 
o que comprova a preocupa-
ção do setor em melhorar a 
qualidade de seus produtos 
biológicos. Essa é uma óti-
ma maneira para melhorar 
o produto e colaborar para 
uma agricultura saudável e 
menos dependente de quí-
micos.

Bioinseticida à base de fungo 
é patenteado pela Embrapa
Metodologia para ajudar empresas e aumentar va-
lor agregado de produtos

Técnica 
anterior TEV/Embrapa

Temperatura 37ºC 40ºC

Esporos 
ativos 74% 80%

Vida de 
prateleira 2 meses 6 meses

Tabela comparativa de tecnologias de armazena-
mento de fungos
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O subprefeito de Faria Le-
mos, Sérgio Gabrielli irmão do 
ex-prefeito Alcindo Gabrielli, 
morreu na madrugada da últi-
ma sexta-feira (24), em decor-
rência de uma parada cardíaca, 
ele tinha 60 anos. Em julho 
deste ano ele sofreu um Aci-
dente Vascular Cerebral (AVC) 
e havia recebido alta do hospi-
tal na última quarta-feira (22).

Gabrielli atuou no poder 
público de 2014 a 2017 como 
secretário de Viação e Obra 
Públicas. Foi titular da Secre-
taria de Transportes e ocupou 
cargo como diretor de compras. 

Morre subprefeito de Faria 
Lemos, Sérgio Gabrielli

Foi presidente da Associação 
Brasileira dos Amigos do Qua-
trilho e atualmente exercia o 
cargo de Subprefeito de Faria 
Lemos.

A  fosfina líquida é um 
fumigante que pode ser uti-
lizado em caminhões, contê-
ineres, barcaças e silos, e está 
disponível em diversos países. 
Ele pode ser utilizado desde o 
produtor até o exportador. A 
fosfina líquida combate insetos 
em todas as fases de desenvol-
vimento e sua versão sólida é 
mais abrangente. Os riscos de 
flash ou explosão é reduzido ja 
que concentração de fosfina é 

Os tratamentos de inverno 
nos parreirais são fundamen-
tais para impedir a instalação 
de doenças que podem se de-
senvolver durante a primavera. 

Apesar de prática antiga 
e bastante conhecida ainda é 
pouco utilizada pelos viticul-
tores do Rio Grande do Sul. 
Se os cuidados necessários não 
forem tomados já no inverno, 
quando a planta está dormen-
te, essas enfermidades se pro-
liferarão, atacando as frutas e 
provocando queda na produ-
ção, além de dificuldades de 
controle das doenças durante 
a safra.

Entre os tratamentos de 
inverno mais comuns, está a 
aplicação das caldas sulfocálci-
cas. A calda sulfocálcica é um 
preparado à base de enxofre em 
pó, cal e água, e elimina tam-
bém cochonilhas que se alojam 
no lenho da videira, além de 
musgos, liquens, ácaros e as 
estruturas reprodutivas de or-
ganismos como os causadores 
das podridões da uva, míldio, 
antracnose e escoriose.  Anti-
gamente, o viticultor tinha que 
fazer a calda sulfocálcica em 
casa, misturando os ingredien-
tes com água quente, em um 
processo um tanto demorado 
e que liberava um odor muito 

Tratamentos de inverno podem 
facilitar o manejo da videira

forte. Hoje, a calda sulfocálcica 
pode ser comprada pronta em 
casas agropecuárias, a preços 
bem acessíveis.          

A principal justificativa 
do baixo uso da calda sulfo-
cálcica no inverno é a corrosão 
dos arames de sustentação da 
videira, o que é bastante con-
troverso. Quanto à corrosão 
dos equipamentos utilizados, é 
recomendável utilizar uma so-
lução com vinagre a 10% para 
limpeza após o uso, evitando a 
corrosão.

 Além do baixo custo e da 
eficiência no controle dos pa-
tógenos, a calda sulfocálcica 
é pouco tóxica ao homem e ao 
ambiente, quando comparada 
a outros produtos fitossanitá-
rios, sendo aceita por certifi-
cadoras de produção orgânica.

Outros fungicidas na for-
ma líquida à base de enxofre 
estão sendo comercializados e 
bastante utilizados por produ-
tores de uva em algumas regi-
ões para tratamento de inverno 
e tem sido bem aceitos uma vez 
que não causam a corrosão dos 
equipamentos por não ter a al-
calinidade da calda sulfocálci-
ca. Entretanto, esses produtos 
não ou pouco possuem ação 
sobre cochonilhas, musgos e 
liquens, além de possuírem um 

alto custo de aquisição. Em vá-
rios casos, está sendo realizada 
a aplicação de inseticida asso-
ciado a esses produtos para o 
controle das cochonilhas, o que 
aumenta o custo e os impactos 
ambientais do tratamento.

 Na Serra Gaúcha, o prin-
cipal problema encontrado 
pelos viticultores é a elevada 
umidade, que favorece as do-
enças fúngicas. Assim o tra-
tamento de inverno é uma 
prática preventiva simples que 
poderia reduzir os problemas e 
melhorar a qualidade e a pro-
dutividade dos parreirais, além 
de diminuir os custos para o 
produtor de uvas e facilitar o 
manejo fitossanitário no verão.

 A época para realização 
do tratamento de inverno é 
quando a planta está dormen-
te e, a recomendação é de que 
seja realizada com clima úmido 
e pulverizando desde o colo da 
planta para alcançar os ramos 
lenhosos, o que pode ser feito 
com uma caneta, tanto com 
pulverizador costal, quanto 
tratorizado. De maneira geral, 
a diluição da calda sulfocálcica 
é de 10%, mas é recomendado 
que se procure orientação téc-
nica devido à sensibilidade de 
algumas cultivares ao enxofre 
presente na calda.

Novo controle de pragas fumigante para 
utilização em armazenamentos
O método ainda está em análise e aguarda  
aprovação do  Ministério da Agricultura

menor que o limite de autoig-
nição e não é necessário aplicar 
o produto em pontos variados 
nem mesmo recolher o lixo 
dele.

O fumigante não depende 
de temperatura ou umidade 
para que possa ser aplicado. 
O gás de fosfina é de fácil dis-
tribuição e a fumigação é feita 
fora das instalações, assim nem 
mesmo os funcionários correm 
risco de exposição direta. 
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Os visitantes da 41ª edição 
da Expointer podem confe-
rir as tecnologias da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária (Embrapa) no Pavi-
lhão Internacional do Parque 
de Exposições Assis Brasil em 
Esteio. 

Os estandes estão disponí-
veis para visitação desde o úl-
timo sábado (25) até 02 de se-
tembro, onde o público poderá 
conhecer melhor a respeito do 
cultivo desse tipo de uva, com 
direito a degustação de sucos e 
das cultivares de mesa.

Uvas cultivares possibili-
tam a diversificação e o aumen-
to da renda dos produtores do 
Sul são: “BRS Núbia”, “BRS 
Isis” e “BRS Carmem”. A pro-
dução diversificada, tanto em 
questão de elaboração quanto 
para consumo serão apresenta-
das pela Embrapa Uva e Vinho 
de Bento Gonçalves, que foram 
desenvolvidas pelo Programa 
de Melhoramento Genético de 
Uvas do Brasil.

As cultivares de mesa 
como a BRS Nubia, BRS Vi-
tória e BRS Isis são cultivadas 
com o uso de cobertura plás-
tica e estão conquistando os 
produtores por serem de boa 
produtividade, com alto teor 
de açúcar, e sabor e cor agra-
dáveis, além da ampla adapta-
ção climática e o alto grau de 
tolerância a doenças fúngicas. 
O destaque é para a ‘BRS Vi-
tória’, que tem o sabor afram-
boesado e conquista consumi-
dores tanto brasileiros quanto 
estrangeiros. Outra alternativa 

Embrapa Uva e Vinho  
participa da Expointer

interessante é de melhoramen-
to para a produção de sucos, 
que tem destaque com sete cul-
tivares de ciclo precoce. Entre 
elas “Concord Clone 30”, “BRS 
Violeta” e “Isabel Precoce”, em 
níveis intermediários temos 
a “BRS Cora”, a “BRS Mar-
got” e a “BRS Rúbea” e para 
o cultivar tardio a produção de 
“BRS Magna”, que garantem a 
ampaliação do período de co-
lheita com a otimização da mão 
de obra e infraestrutura para o 
processamento,

A Embrapa Uva e Vinho 
estará no estande do Sebrae 
com soluções como ‘Boas Prá-
ticas Agrícolas para a uva’, 
‘Indicações Geográficas de Vi-

nhos’ e a certificação da ‘Pro-
dução Integrada de Uva para 
Processamento (PIUP)’, ações 
que tem a Embrapa Uva e Vi-
nho como liderança.

No Pavilhão da Agricultu-
ra Familiar serão apresenta-
das diversas soluções sobre o 
Suquificador Integral - equi-
pamento para a elaboração de 
suco de uva integral em peque-
no volume, entre outros. 

 A Embrapa vai partici-
par também da avaliação do 
Concurso de vinhos e sucos da 
agricultura familiar, ação que 
faz parte do projeto de valori-
zação do Vinho Colonial e con-
ta com a articulação da Embra-
pa desde 2012.

A Embrapa Uva e Vinho estará no estande do Sebrae com soluções 
como ‘Boas Práticas Agrícolas para a uva’, ‘Indicações Geográficas 
de Vinhos’ e a certificação da ‘Produção Integrada de Uva para Pro-
cessamento (PIUP)’, ações que tem a Embrapa Uva e Vinho como 
liderança

Foram disponibilizados 
dois ônibus para transporte 
aos interessados em visitar 
a feira. Um ônibus sairá de 
Pinto Bandeira às 06h00 
em frente a Prefeitura, e 
também haverá um ônibus 
com saída da Sede do Sin-
dicato dos Trabalhadores 
Rurais no mesmo horário, 
06h00.

Os interessados em fa-
zer a inscrição para parti-
cipar da visitação, deverão 
entrar em contato com o 
Sindicato dos Trabalha-
dores Rurais pelo telefone 
3452-1744 ou 34511470.

Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais  disponibiliza ônibus 
para Expointer 2018
Interessados devem fazer inscrição no sin-
dicato

O Presidente do Sindicato, Cedenir 
Postal, destaca a importância de 
buscar nosvas informações para o 
gerenciamento do agronegócio em 
feiras como a Expointer
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Nessa época do ano é bom 
poder se deliciar com receitas 
quentinha, e nada melhor do 
que uma cocada de forno! É 
rápida e prática, além de ser 
deliciosa.

Ingredientes
600 g de açúcar cristal
300 g de coco fresco ralado
1 colher (sopa) de marga-

rina
2 ovos batidos

Se não conservamos da 
maneira correta os alimentos 
em nossa geladeira, perdemos 
nutrientes e qualidade na ali-
mentação. Existem maneiras 
para guardar e preservar seus 
alimentos na geladeira, sem 
desperdícios e mantendo a qua-
lidade. Para evitar desperdícios 
e conservar os produtos como 
devem, separamos as melhores 
dicas para refrigerar alimentos.

O primeiro passo é enten-
der o tamanho da sua família 
e da sua geladeira. Assim, po-
demos usar o espaço de forma 
gradual e seguir os locais de-
terminados para os produtos.

Guarde um conjunto de 
alimentos. Como por exemplo:  
maçãs e bananas que libertam 
o gás etileno, gás responsável 
pelo amadurecimento da fru-
ta.  Por isso não é aconselhável 
guardar com outras frutas, pois 
ficam maduras muito rapida-
mente, ainda mais em um espa-
ço fechado.

Tomates devem ser guar-
dados na geladeira quando a 
temperatura ambiente estiver 
elevada. Eles deverão ficar com 
a parte da haste para baixo. É 
uma parte mais sensível, já que 
é por esta zona que eles são ar-
rancados. Essa posição evita o 
ressecamento ou outras situa-
ções, e protege os tomates.

Frutas delicadas devem ser 
guardadas de forma uniforme, 
fora das embalagens de origem, 
para evitar que elas se machu-
quem quando manipulamos os 
pacotes.

Alimentos que estragam 
com facilidade, como laticínios, 
devem ser guardados na prate-
leira de cima da geladeira, onde 

Como é boa a sensação 
após fazer uma refeição que es-
tava muito gostosa. E finalizar 
com algo doce é a preferência 
de grande parte das pessoas. 
Por isso é importante lembrar 
que os alimentos que consumi-
mos podem provocar um efeito 
confortável, como uma sensa-
ção de bem-estar instantânea. 
É dessa forma que suprimos 
as necessidades do nosso orga-
nismo. Mas mesmo assim é im-
portante ingerir alimentos que 
produzam esta felicidade e ao 
mesmo tempo sejam alimentos 
que nos mantenham saudáveis.

Mel
O mel é um alimento rico 

em carboidrato e tem ação cal-
mante, que induz à sensação de 
bem estar, além de ser um im-
portante regenerador da flora 
intestinal. O mel também cola-
bora com o aumento da dispo-

Alimentos que aumentam a felicidade

sição intestinal.

Banana
A banana é um carboidrato 

rico em aminoácido, que é uma 
substância percussora da sero-
tonina. Assim o organismo não 
fica suscetível aos males da de-

pressão, irritabilidade, insônia 
e ansiedade. Diminui a compul-
sividade e a fome.

Abacate
É uma fruta rica em ácido 

fíolico, vitamina B3 e potássio. 
O abacate tem mais proteína 
que qualquer outra fruta além 
de carregar as vitaminas C, 
E e B6 em uma única fruta, o 
abacate colabora com a manu-
tenção dos hormônios que re-
gulam substâncias químicas do 
cérebro.

Lentilha
A lentilha é fonte de pro-

teínas vegetais e cálcio e con-
tribui significativamente com a 
regulação da flora intestinal. O 
equilíbrio do cálcio e magnésio 
no organismo atua no metabo-
lismo cerebral e na produção 
da serotonina e da dopamina, 

responsáveis pela sensação de 
prazer e bem-estar.

Chá verde
O chá verde é a bebida que 

mais afasta os riscos do estres-
se oxidativo, que é a deficiência 
de substâncias antioxidantes 
no organismo, trazendo como 
consequências doenças como a 
obesidade e até depressão. Ele 
é rico em polifenóis,  que são 
nutrientes antioxidantes que 
atacam os radicais livres das 
células cerebrais, assim dimi-
nuem a probabilidade de uma 
inflamação cerebral e estimu-
lam a sensação de bem-estar.

Tofu
É um queijo à base de soja. 

Possui muitos nutrientes e tem 
o dobro de proteínas do feijão, 
por exemplo, além de reduzir a 
fadiga. Ele é uma fonte de mag-

nésio mineral atua na regula-
ção do metabolismo cerebral 
participando da metabolização 
de alguns aminoácidos.

Grão de bico
O grão-de-bico aumenta 

a produção de serotonina no 
corpo, é rico em triptofano, o 
aminoácido responsável pelo 
bom humor. Essa leguminosa 
tem magnésio, que proporciona 
sensação de relaxamento, reduz 
a ansiedade e o estresse.

Laranja
A laranja contém vitami-

na C pura que é eficiente pra 
melhoria do humor e relaxa os 
músculos. Além de diminuir a 
quantidade de hormônios do 
estresse no sangue e reduzir 
fatores que indicam o estresse 
físico e emocional, como a per-
da de peso.

1 vidro de leite de coco 
(200 ml)

Modo de preparo
Misture bem os ingredien-

tes e transfira para um refra-
tário sem untar. Leve ao forno 
médio preaquecido (180°C) 
por aproximadamente 40 mi-
nutos ou até dourar.

Sugestão: Você pode servir 
quente com sorvete de creme 
ou frio com calda de maracujá.

Cocada de forno

Como manter alimentos na geladeira
normalmente fica localizado o 
termômetro da geladeira.

 Secar bem as cebolinhas e 
colocar em uma garrafa plásti-
ca dentro do refrigerador, pois 
ficam frescas por mais tempo e 
sem queimaduras. Quando co-
locamos no refrigerador perde-
mos seus nutrientes e modifica-
mos seu sabor.

Todos os recipientes que 
tiverem tampa, devem estar 
bem fechados. Latas abertas 
não devem ser guardadas. Re-
tire o conteúdo das latas e co-
loque em potes. Assim poderá 
evitar que os alimentos estra-
guem e estraguem mais produ-
tos da geladeira.

Evitará que se deteriorem 
e estraguem outros alimentos.

Evite deixar a geladeira 
aberta por muito tempo e cer-
tifique-se de que ela está fe-
chando perfeitamente. Além de 
evitar desperdício de comidas, 
você também evita o desperdí-
cio de energia.

Verduras devem ser guar-
dadas bem secas e divididas 
em saquinhos transparentes na 
parte inferior da geladeira. Nas 
gavetas na parte inferior da ge-
ladeira conseguimos manter as 
verduras mais próximas a tem-
peratura ambiente.

Para o fundo da gaveta das 
verduras é importante colocar 
três esponjas (de lavar pratos, 
sem uso e secas). Elas absorvem 
a umidade e prolongam a sen-
sação de frescor das verduras.
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Geral

Ingredientes
4 peras maduras e firmes;
Suco de 1 limão;
Polpa de 1 maracujá;
3 colheres (sopa) de mel;
4 fatias de gengibre (5 g);
½ xícara (chá) de vinho 

branco seco;
3 colheres (chá) de amido 

de milho dissolvido em 2 colhe-
res (sopa) de água.

Modo de preparo
Descasque as peras (man-

tenha os cabinhos) e regue-as 
com o suco de limão para não 
escurecerem. Reserve.

Pulse a polpa de maracujá 
no liquidificador rapidamente 
(2 vezes), apenas para as se-

Os ovos não são respon-
sáveis pelas doenças cardíacas 
nem mesmo pelo colesterol alto 
como muitas pessoas falam por 
aí. Muito pelo contrário, eles 
são alimentos mais nutritivos 
da cozinha, podem melhorar 
a saúde de diversas maneiras, 
como melhorar a visão, a saúde 
do coração e até mesmo a me-
lhorar a gordura no corpo.

O problema do colesterol 
é que ainda existem muitas in-
terpretações erradas sobre ele. 
Embora a gordura possa au-
mentar o colesterol, seu perfil 
lipídico pode melhorar quando 
você ingere gordura saturada e 
corta os carboidratos.

O colesterol 
é seu amigo
O colesterol é essencial 

para uma boa saúde. Ele é um 
componente essencial para as 
membranas celulares, e é ma-
téria prima para hormônios 
esteroides, como a testostero-
na, o estrogênio e o cortisol. 
Além de produzir ácidos bilia-
res, que ajudam o nosso corpo 
a digerir a gordura e absorver 
seus nutrientes. 

Ovos são fonte 
principal de Colina
Ovos são ricos em proteí-

nas e gorduras saudáveis, além 
de conter vitaminas como a 
vitamina A, B2, B5, B6, B12, 
D, E e K, e também é rico em 
minerais como fósforo cálcio, 
zinco e selênio.

Eles são fonte de colina, 
que age na estruturação das 
membranas celulares como um 
sinalizador cerebral. A defici-
ência dela está ligada a pro-

O sabonete é um belo alia-
do para a hora de limpar seu 
fogão. Ele te ajuda a diminuir o 
uso da força e mantém sua pele 
longe de produtos químicos.

Remover toda a gordura 
dos bicos do fogão é um verda-
deiro pesadelo. Mas com alguns 
truques podemos resolver esse 
problema.

Você vai precisar de
1 sabonete branco ou neu-

Ovos para melhorar o colesterol

blemas de memória, confusão e 
raciocínio.  Em mulheres grá-
vidas colabora com o desenvol-
vimento do cérebro dos bebês.

Não é preciso evitar os 
ovos. Dê preferência a ovos de 
galinhas criadas a pasto, pois 
são melhores em termos nu-
tricionais menos propensos a 
contaminação com bactérias 
que causam doenças.

Entenda o ovo
Casca: É rica em cálcio, 

mas é a parte mais suja do ovo. 
Nunca lave o ovo e coloque na 
geladeira pois ele estraga e 
pode propagar contaminações

Gema: É a casa do coleste-
rol, mas também é nela que se 
encontra a imensa maioria dos 
nutrientes, como as vitaminas 
e os sais minerais. Por longo 
tempo foi excluída da alimen-
tação, mas sem ela os benefí-
cios do ovo são reduzidos.

Clara: É uma grande fon-
te de proteína. Mas, ao con-
trário do que se imagina, tem 
proporcionalmente até me-
nos desse nutriente do que a 

gema, com seus 16 gramas em 
cada 100 gramas do alimento. 
No caso da clara, são 13 gra-
mas.

Formas comuns 
de comer ovos 
e seus nutrientes
Frito: É a forma mais 

clássica de comer ovos, mas 
é a menos indicada por con-
ter mais calorias, além de 
maior teor de gorduras totais 
e colesterol. Use pouco óleo e 
coma com moderação.

Cozido: A forma mais 
saudável para comer ovos, pois 
não leva gordura e é a menos 
calórica. Deixe no fogo de três 
a cinco minutos, depois que 
a água começar a ferver pode 
retirar e descascar. Também é 
possível cozinhá-los direto em 
água fervente, sem a casca, o 
chamado ovo poché.

Mexido: Ajuda a emagre-
cer. Se feito em frigideira com 
revestimento antiaderente é 
possível prepará-los sem (ou 
quase sem) óleo.

Ingredientes
3 latas de leite conden-

Torta de palha italiana com cinco ingredientes
sado

12 colheres de sopa 
achocolatado em pó

1 colher de sopa man-
teiga

400g biscoito maizena
100g farofinha de bis-

coito tipo maizena

Preparo
Faça um brigadeiro 

com o leite condensado, a 
manteiga e o achocolatado. 
Adicione os ingredientes 
na panela, deixe em fogo 
baixo e não pare de mexer 
até que o chocolate come-
ce a desgrudar. Em uma 
forma de fundo removí-
vel, coloque uma camada 
de biscoitos tipo maizena 
e, em seguida, o brigadei-
ro. Repita essas camadas 
seis vezes, finalizando com 
o brigadeiro e farelos de 
biscoitos. Leve à geladeira 
por 2 horas.

Dica para quem não dispensa um bom doce

Sabonete para deixar o fogão brilhando
tro e uma esponja de limpeza.

Aplicação
Aplique o sabonete no fo-

gão, passe ele por toda a super-
fície e deixe por um tempo.

Coloque sabonete na es-
ponja e limpe os bicos do fogão.

Lave a superfície onde apli-
cou o sabonete.

Ele também pode ser usado 
para limpar chaleiras, térmicas 
de inox e panelas.

Diminua o tempo esfregando o fogão e deixe ele brilhando

Pera ao vinho feita no micro-ondas
mentes se soltarem, e passe em 
uma peneira (descarte as se-
mentes).

Coloque a polpa em um 
saco plástico (próprio para mi-
cro-ondas) com o mel, o gengi-
bre e o vinho e misture. Adicio-
ne as peras, dê um nó na boca 
do saco, coloque dentro de um 
refratário e leve ao micro-on-
das, em potência alta, por 6 
minutos. Coloque as peras no 
prato de servir e reserve.

Transfira o caldo que so-
brou no saco para o refratário 
e misture o amido diluído. Leve 
ao micro-ondas, em potência 
alta, por 2 minutos ou até en-
grossar. Descarte as lâminas de 
gengibre e regue as peras. Sir-
va em seguida.
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O espinafre é um dos ali-
mentos que mais contém ferro, 
potássio e proteínas. Mas seu 
sabor não agrada todos os pala-
dares. Talvez seja possível mu-
dar isso começando pela receita 
em que usamos o espinafre.

Separamos algumas refei-
ções mais saborosas para dife-
renciar os cardápios que usam 
essa verdura.

Receita de frango 
com espinafre

Ingredientes
300 gramas de peito de 

frango cortado em pedaços;
 1 maço de espinafre;
3 dentes de alho;
3 unidades de pimenta ma-

lagueta;
Meia cebola picada em 

cubinhos;
2 colheres de sopa de azei-

te;
Sal a gosto.

Modo de preparo
Corte os frangos em peda-

ços e tempere com o alho e a 
pimenta malagueta.

Deixe o frango descansar 
por meia hora para absorver 

Se você tem plantas no 
quintal ou em casa sabe que 
a jardinagem é um passa-
tempo, tem efeito calmante e 
deixa a alma mais relaxada, 
além de proliferar harmonia 
no seu quintal ou casa. Mas 
nem sempre é assim, pois 
existem fungos que invadem 
as plantas e roubam a saúde 
delas sem que possamos notar 
a tempo. Pozinhos esbran-
quiçados na folha ou flor são 
micro-organismos bacterio-
lógicos e podem representar 
uma ameaça à sua planta, a 
você e até aos seus animais de 
estimação.

Nem todos os fungos que 
afetam as plantas são iguais, 
mas grande parte deles são da 
família Erysiphales, que são 
visíveis a olho nu, mas nota-
mos como o pó branco. A me-
lhor opção pra lidar com esse 
tipo de fungo é com fungici-
das. Fungos podem ser preve-

Diferentes receitas de frango e espinafre

Frango com espinafre, alimentação saborosa e nutritiva.

bem o tempero.
 Depois desse tempo, frite 

a cebola picada em cubinhos no 
azeite.

Acrescente os pedaços de 
frango e frite até dourar.

Pique o espinafre grossei-
ramente com as mãos e acres-
cente à panela, junto com o sal.

Cozinhe por até dez mi-
nutos e só desligue o fogo de-
pois que o espinafre soltar toda 
água.

Sirva com arroz branco.

Frango com 
espinafre cremoso

Ingredientes
1 peito de frango cozido e 

desfiado;
1 maço de espinafre;
2 dentes de alho;
250 ml de creme de leite;
Uma cebola picada;
1 colher de chá de mantei-

ga;
2 colheres de chá de re-

queijão;
Sal e pimenta do reino a 

gosto.

Modo de preparo
Refogue a cebola e o alho 

em uma frigideira com a man-
teiga.

Acrescente as folhas de es-
pinafre e refogue até que mur-
chem. Se necessário, pique-as.

Junte o frango desfiado, 
tempere a gosto e mexa para 
incorporar os ingredientes.

Adicione o creme de leite e 
as colheres de requeijão e mexa 
bem por mais dois minutos.

Sirva a seguir.

Frango recheado 
com espinafre 
e queijo

Ingredientes
1 kg de peito de frango;
160 gramas de espinafre;
100 gramas de queijo tipo 

cottage;
2 dentes de alho amassa-

dos;
1 colher de sopa de man-

teiga;
Sal, pimenta e noz moscada 

a gosto.
Azeite a gosto.

Modo de preparo
 Limpe o peito do frango 

e faça um corte na lateral e vá 
aumentando até quase a outra 
extremidade. Reserve.

 Em uma panela, adicione a 
manteiga e o alho e deixe refo-
gar até dourar.

Acrescente as folhas de es-
pinafre e refogue até que mur-
chem. Adicione o tempero a 
gosto e mexa bem.

Retire o excesso de água 
com a ajuda de um escorredor 
e volte a mistura para a panela, 
acrescentando o queijo cottage 
e misturando bem.

Coloque essa mistura no 
buraco no meio do peito de 
frango e amarre com barbante 
para que ele não abra no pro-
cesso de cozimento.

Doure os peitos de frango 
recheados delicadamente em 
uma frigideira bem quente com 
azeite.

Leve ao forno a 180 º C por 
15 minutos em uma forma un-
taSirva a seguir.

Sopa de frango 
com espinafre

Ingredientes
1 kg de peito de frango co-

zido e desfiado;
1 maço de espinafre;
 2 colheres de sopa de cebo-

la picada;
2 dentes de alho amassa-

dos;
3 xícaras de chá de água;
1 colher de sopa de azeite;

Sal, pimenta e noz moscada 
a gosto.

Modo de preparo
 Em uma panela, coloque 

meia colher de sopa de sal, uma 
colher de sopa de água e o espi-
nafre e leve ao fogo médio até 
que as folhas murchem.

Retire as folhas e aperte 
para retirar o excesso de água. 
Pique grosseiramente e reserve.

Em outra panela média, 
adicione o azeite e leve ao fogo 
médio com a cebola e o alho. 
Refogue bem.

Adicione o espinafre e 
mexa bem, em seguida adicione 
a água e tempere com pitada de 
noz moscada.

Abaixe o fogo quando le-
vantar fervura e deixe cozinhar 
por cinco minutos.

Acrescente o frango desfia-
do e mexa por alguns minutos.

Sirva a seguir.

Receita caseira contra fungos no quintal
nidos e eliminados até mesmo 
com receitas caseiras que são 
mais naturais e não colocam 
sua saúde em risco, e nem a 
das plantas! Essas dicas redu-
zem as chances de contami-
nação e proliferação dos fun-
gos. Teste os tratamentos em 
determinadas áreas da planta 
para ver como elas reagem.

Veja as duas receitas que 
separamos:

Fungicida 
com leite e 
bicarbonato de só-

dio
Esse fungicida trata a in-

fecção e distribui nutrientes 
as plantas. Pode ser usado 
como maneira preventiva com 
aplicação quinzenal.
Ingredientes

8 copos de água de chuva;
2 copos de leite desnata-

do;

40g de bicarbonato de só-
dio     

Modo de preparo
Misture os ingredientes 

líquidos e acrescente o bicar-
bonato;

Despeje o preparado em 
um pulverizador;

Agite e aplique sobre a 
planta, todos os dias, ao final 
da tarde.

Fungicida com sabão e 
bicarbonato de sódio

Regula o pH, pode 
ser usado como 
forma preventiva 
com aplicação 
quinzenal

Ingredientes
4 colheres de sopa bi-

carbonato de sódio;
4 colheres de sopa de sa-

bão neutro;
3,5 litros água;
1 colher de chá de óleo 

vegetal.

Modo de preparo
Misture todos os ingre-

dientes de forma a criar um 
preparado homogêneo.

Coloque o preparado em 
um pulverizador.

Aplique diariamente 
nas áreas afetadas, ao fim do 
dia.

Essas dicas simples vão 
reduzir as chances de pro-
pagação e contaminação.

Fungicida caseiro ajuda a manter a saúde das suas plantas


