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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
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Desde o dia 20 de março, o 
pesquisador José Fernando da 
Silva Protas assumiu interina-
mente a Chefia-Geral da Em-
brapa Uva e Vinho, atendendo 
um pedido da Diretoria Nacio-
nal da Embrapa, em substitui-
ção a Mauro Zanus, que soli-
citou afastamento da função. 
Com 39 anos de casa, a Chefia 
não é novidade para Protas, que 
já esteve por doze anos em car-
gos de gestão, e estava há cin-
co na supervisão do Núcleo de 
Desenvolvimento Institucional 
(NDI) da Embrapa Uva e Vi-
nho. 

A transmissão do cargo 
aconteceu na sexta-feira, dia 
22 de março, e contou com a 
presença do chefe do Gabinete 
da Presidência, Raimundo Bra-
ga Sobrinho, que representou a 
Diretoria da Empresa na reu-
nião direcionada aos empre-
gados. Além de agradecer pela 
dedicação e empenho do chefe 
Zanus, Braga deu esteio ao pes-
quisador Protas e sua Chefia 
Adjunta. “Em nome do presi-
dente da Embrapa, eu passo a 
chave da Embrapa Uva e Vinho 
em suas mãos. Imprima o seu 
estilo à gestão, tanto na parte 
administrativa como na técni-
ca. Terá todo o nosso apoio”, 
pontuou Braga. 

Segundo Zanus, após fi-

Pesquisador Protas assume a 
Chefia da Embrapa Uva e Vinho

car na Chefia de P&D entre 
2010-2014, e desde 2014, na 
Chefia-Geral, terminou um 
ciclo de contribuição direta à 
gestão da unidade. “Ser chefe-
-geral requer uma quantidade 
de energia e dedicação que, no 
momento, em função de recu-
peração de saúde, não tenho 
como dispor”, pontuou Zanus.  
Encerrou agradecendo ao cole-
ga Protas por aceitar o desafio 
e a responsabilidade da chefia e 
lhe desejou sucesso, já se colo-
cando à disposição para atuar 
em novas frentes. 

“Assumo a chefia com tran-
quilidade. Sei que contamos 
com uma equipe competente 
e com chefes adjuntos que me 

darão sustentação. Temos ca-
pacidade de assumir”, sinte-
tizou Protas. Após comentar 
sobre sua carreira de gestão da 
Unidade, disse que já havia de-
cidido, ainda em 2004, que não 
mais assumiria cargos de Che-
fia, por saber da relação custo 
benefício que o cargo impõe ao 
gestor. Mas pontuou que o ce-
nário mudou e pelo amor que 
tem  à Embrapa, aceitou o con-
vite do presidente Sebastião e o 
desafio de ser novamente chefe 
da Embrapa Uva e Vinho. “Vou 
pautar minha gestão fazendo 
valer cada real investido em 
nossa unidade. Temos muito a 
fazer pela viticultura e fruti-
cultura brasileira”, finalizou.

Caqui Kioto começa a ser 
colhido na Serra gaúcha

Teve início a colheita de 
uma das duas mais impor-
tantes variedades de caqui 
cultivadas na Serra gaúcha, a 
Kioto, popularmente conhe-
cida por “Chocolate Preto”, 
em função da coloração es-
cura de sua polpa. As frutas 
apresentam calibre mediano 
e marcantes traços de colora-
ção verde, porém polpa firme e 
crocante.

Conforme o engenheiro 
agrônomo da Emater, Enio 
Todeschini, essa cultivar é a 
que mais exige cuidados para a 
prevenção e controle da pinta 
preta ou Antracnose. Porém, a 
cada safra que passa, a Fuyu, 
caqui de polpa branca, vem au-
mentando sua suscetibilidade 
a essa fitopatia, praticamente 
a única que ocorre nesta cul-
tura na região serrana, porém 
de controle bastante difícil.

De maneira geral, os po-
mares demonstram bom vigor 
e sanidade. A carga de frutos 
é bastante irregular, tanto na 
planta, quanto entre pomares. 

Caquizeirais atingidos pelo 
granizo no final de outubro 
de 2018 demonstram carga 
dentro da média para a safra, 
porém com área foliar menor 
pelos danos nas folhas. Esse 
aspecto poderá influenciar no 
calibre das frutas

Em Bento Gonçalves, a 
área com o cultivo de caquizei-
ro não é tão expressiva quando 
comparada com a área desti-
nada à viticultura. Mas, ainda 
assim, muitas famílias culti-
vam a frutífera e também  para 
comercialização. Seguindo um 
panorama regional, nos últi-
mos anos a área com cultivo de 
caquizeiro vem reduzido sig-
nificativamente em função das 
dificuldades fitossanitárias, 
exigindo maior necessidade 
de tratamentos para manter as 
produções.

Em Bento Gonçalves os 
frutos estão com ótima quali-
dade. A produção é comercia-
lizada para consumo “in natu-
ra”, sendo levada para diversas 
regiões do Estado.

Brinde entre pesquisadores Protas, Raimundo e Zanus

José Fernando da Silva Protas assumiu interinamente a Chefia-Geral da Embrapa Uva e Vinho desde o dia 20 
de março

Nos últimos anos a área com cultivo de caquizeiro vem reduzido signifi-
cativamente

Em Bento Gonçalves os frutos estão com ótima qualidade
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A vinagreira, também co-
nhecida como rosela e quia-
bo-azedo entre outros nomes, 
é um arbusto vigoroso que 
pode chegar a atingir quase 5 
m de altura em plantas cujos 
ramos são utilizados para a 
extração de fibras têxteis. As 
variedades cultivadas que são 
utilizadas como alimento são 
menores, atingindo até 2,5 m 
de altura. Destas podem ser 
consumidas como verdura as 
folhas jovens e as pontas dos 
ramos, cruas, refogadas ou co-
zidas. As folhas, dependendo 
da cultivar, podem ser verdes 
ou avermelhadas. Os caules e 
pecíolos (os talos das folhas) 
geralmente são vermelhos. Os 
cálices das flores são verme-
lhos e carnudos, sendo utili-
zados no feitio de refrescos, 
chás, geleias e doces. Tanto 
as folhas quando os cálices 
têm um agradável sabor ácido, 
vindo daí seu nome popular 
vinagreira. As flores (a corola 
da flor) e as sementes também 
podem ser consumidas, mas 
os cálices são mais apreciados 
e sua colheita impossibilita a 
colheita da corola da flor ou de 
suas sementes.

Além de ser uma fonte de 
alimento e de fibras têxteis, a 
vinagreira também pode ser 
utilizada como planta medi-
cinal, como fonte de corantes 
naturais e como planta orna-
mental em jardins.

Hibisco, bissap, vinagrei-
ra, sépala, azedinha. Não se as-
suste com o palavrório: é tudo 
broto do mesmo galho, no caso, 
do Hibiscus sabdariffa, planta 
multiuso de sabor exótico que 
comumente é conhecido na in-
fusão do chá, mas vai no arroz, 
peixe, doce, conserva e refresco.

No Norte, quem reina é a 
vinagreira. No Sul, é o hibisco. 
Na verdade, são a mesma plan-
ta: vinagreira é a folha, hibisco, 
as sépalas que envolvem o fru-
to. A planta dá folhas e frutos o 
ano inteiro.

Agricultora  de Faria Lemos inicia nova fonte de        renda com cultivo de hibiscos
A vinagreira cujo nome 

científico é a Hibiscus Sabda-
riffa serve tanto para fins fito-
terápicos como para alimenta-
ção. Ela é fonte de ferro: 8,7% 
superior à média dos vegetais. 
O consumo de 100 g chega a 
bater 57% das necessidades di-
árias de ferro do ser humano. 
Ela também é rica em fibras e 
tem baixo valor calórico, me-
nos de 65 kcal em 100 g. Isso 
ajuda as pessoas que querem 
emagrecer e melhorar o intes-
tino.

Em Faria Lemos a agricul-

tora Lenira Titon resolveu ex-
perimentar esta novidade pelas 
mãos de uma amiga agriculto-
ra. Inicialmente plantou 90 pés 
em seu pomar, em agosto de 
2018.

Totalmente orgânico e 
sem a necessidade de adubos 
ou químicos contra pragas ou 
fungos, ao arbusto se desenvol-

veu pleno, chegando hoje a 1,5 
metros de altura.  A plantação 
vistosa, de caules vermelhos e 
folhas de um verde intenso e 
brilhante produz, em média 12 
quilos de flores a cada 10 dias. 
Para fazer geleia, a cada 5kg de 
flor dá para  fazer 22 vidrinhos 
de 350 ml do doce. 

Com produção farta no 

lindo pomar, Lenira Titon ex-
perimenta, além da venda in 
natura nos mercados e frutei-
ras, a confecção de  geleia,  e 
secagem das folhas para  chás 
e diversos alimentos.

Encantada com a facili-
dade do manejo, a agricultora 
pensa em expandir a produção 
de geleias e flores desidrata-

Como plantar e cuidar da “vinagreira”
Clima
A vinagreira não cresce 

bem com temperaturas abai-
xo de 20°C e não suporta 
baixas temperaturas e gea-
das. O ideal para seu cultivo 
é um clima quente e úmido. 
Em regiões mais frias, pode 
ser cultivada apenas durante 
os meses mais quentes do ano.

Luminosidade
Exige iluminação solar 

direta. A vinagreira é uma 
planta sensível a duração das 
horas de luz de um dia, não 

florescendo em períodos do 
ano com dias longos (dias com 
mais de 13 horas de luz), o que 
ocorre em regiões de maior 
latitude durante a primavera 
e o verão. Em regiões tropi-
cais, que têm baixa latitude, 
esta planta pode florescer em 
qualquer época do ano.

Solo
Pode ser cultivada em 

qualquer tipo de solo, des-
de que bem drenado. O ide-
al são solos bem drenados, 
profundos, férteis e ricos em 

matéria orgânica. Quanto ao 
pH do solo, esta planta só não 
cresce bem em solos muito 
ácidos.

Irrigação
O melhor é que não fal-

te água, de forma que o solo 
permaneça sempre úmido, 
mas esta planta é relativa-
mente resistente a curtos 
períodos de seca quando se 
encontra bem desenvolvida.

Plantio
O plantio pode ser feito 

por sementes ou por estaquia. 
As sementes podem ser se-
meadas no local definitivo ou 
em sementeiras, saquinhos 
para mudas ou vasos, trans-
plantando as mudas para o 
local definitivo quando atin-
gem de 10 a 20 cm de altura. 
A germinação das sementes 
costuma ser rápida, ocorren-
do em menos de uma semana 
nas condições adequadas.

O plantio por estaquia 
tem a vantagem de gerar 
plantas bem desenvolvidas 
em menos tempo. Use pe-
daços de ramos retirados de 
plantas que não estão flores-
cendo.

O espaçamento pode ser 
de 1 m entre as linhas de cul-
tivo e de 0,5 m a 1 m entre as 
plantas. Se o objetivo é colher 
os cálices, use o espaçamen-

to maior. Para colher apenas 
folhas e pontas de ramos, é 
possível usar o menor espaça-
mento entre as plantas.

Tratos culturais
Retire as plantas invaso-

ras que estiverem concorren-
do por recursos e nutrientes.

Colheita

A colheita das folhas pode 
iniciar entre 60 e 90 dias. Em 
uma escala doméstica, é possí-
vel colher as folhas ou as pon-
tas de ramos quando necessá-
rio. No cultivo comercial, são 
cortados ramos com 40 a 50 
cm de comprimento, poden-
do repetir a colheita quando 
as plantas se recuperarem, o 
que leva aproximadamente um 
mês (geralmente é possível fa-
zer três colheitas).

Quando o objetivo prin-
cipal é colher os cálices das 
flores, normalmente não são 
realizadas colheitas de folhas 
ou ramos. A floração inicia 
em 5 ou 6 meses, desde que as 
condições de fotoperíodo se-
jam adequadas. Cada cálice é 
colhido aproximadamente três 
semanas após a abertura de 
sua flor, quando estão bem de-
senvolvidos, mas ainda tenros, 
com os frutos ainda imaturos 
(os frutos são cápsulas).
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Não existe um a regra clara 
especificando o seu consumo, 
mais é necessário que você te-
nha com senso ao consumir, de 
forma alguma você deve trocar 
nenhuma das suas refeições di-
árias por está geleia, ela é um 
acompanhamento sensacional  
para quem  deseja perder peso 
e está reeducando sua alimen-
tação.

Mais ela não funciona se 
não estiver junto da pratica 
de atividades físicas e até boa 
alimentação, infelizmente se 
não for acompanhada destes 
dois requisitos, não vai ofere-
cer resultado nenhum, muitos 
nutricionistas estão oferecendo 
receitas funcionais para seus 
pacientes a  fim de facilitar o 
processo de emagrecimento, 
por isto não perca mais tempo 
acrescente está receitinha no 
seu dia  a dia no café matinal ou 
da tarde e desfrute dos resulta-
dos. Então, Confira Os Benefí-
cios da Geleia de Hibisco:

Assim sendo, alguns dos 
principais benefícios da Geleia 
de Hibisco doce para a saúde 
incluem: O hibisco é diuréti-
co, calmante e um poderoso 
antioxidante. Auxilia na pre-
venção contra o câncer. Enve-
lhecimento precoce. Doenças 
cardiovasculares e na redução 

É cultivada comercialmen-
te, devido às suas propriedades 
medicinais, mas também tem 
seus usos ornamental, têxtil e 
culinário.

 
Princípios ativos
São o ácido ascóbico (vi-

tamina C), ácido cítrico, ácido 
málico, ácido hibisco, ácido 
oxálico e oxalato de potássio, 
antocianinas, delfinidinas e 
flavonóides como gossipetina, 
hibiscina, hibiscetina.

 
Como usar?
A infusão pode ser feita 

com qualquer parte da planta, 
mas o melhor sabor está nos 
cálices das flores, quando se 
prepara o famoso chá de hibis-
cus ou suchás.

 Os cálices florais podem 

Agricultora  de Faria Lemos inicia nova fonte de        renda com cultivo de hibiscos

Receita de geleia de hibisco 
para queimar gordura

do colesterol.
Benefícios da Geleia de 

Hibisco: Ela  é rica em antio-
xidante que protegem sua pele 
dos radicais livres que causam 
envelhecimento precoce das 
células, também tem ação De-
sintoxicante na qual  elimina 
as más toxinas que causam  o  
inchaço  devido a retenção de 
líquidos,  melhora o funciona-
mento do seu intestino retiran-
do os problemas causados pela 
constipação, é uma delicia e 
quase não possuí calorias  você 
pode comer sem  medo de con-
sequências como o aumento da 
gordura corporal .

Ingredientes:
1 xicara (chá) de flores 
de hibisco
1 maçã
1 xicara (chá) de demerara
2 xicara (400ml) de água
Suco puro de ½ limão

Modo de preparo:
Coloque todos os ingre-

dientes e, uma panela e leve ao 
fogo baixo, mexendo algumas 
vezes até ficar com aspecto de 
geleia. Desligue, deixe esfriar e 
coloque em um pote com tam-
pa. Conserve na geladeira por 
até 15 dias.

das, apoiada pelo marido que 
também se ocupa na produção 
dos 50 pés de figos da varieda-
de “pingo de mel”, que produ-
zem em média 500 quilos/ano 
de frutos, que são vendidos in 
natura nos mercados da re-
gião.

Acompanhe nas nossas re-
des sociais o vídeo de dona Le-
nira ensinando a fazer a geleia 
de hibiuscus

A propriedade tem exten-
sos parreirais que são adminis-
trados pelo filho do casal.

Quem se interessar pelas 
flores de chá, ou quiser provar 
a geleia orgânica de dona Le-
nira, pode entrar em contato 
pelo fone 34391335 e agendar 
uma visita.

Flor de hibiscus e suas 
propriedades terapêuticas

ser utilizados também no pre-
paro de picles, geléias e mo-
lhos.

 E, os grandes chefs, os 
têm usado também no prepa-
ro de saladas cruas ou cozidas, 
acompanhando pratos exóti-
cos.

Uso alimentar-
terapêutico
Entre o plantio e a colhei-

ta são 6 meses. Um arbusto 
que alcança até 2 metros de 
altura. Dá apenas uma flora-
ção por planta, que portanto 
precisa ser replantada anual-
mente.

 Este hibisco, embora da 
mesma família, não tem nada 
que ver com os hibiscos deco-
rativos que vemos em jardins e 
paisagismos.

 

Propriedades 
medicinais
Tem sido confirmadas suas 

ações como albuminóide, anes-
tésica, aromatizante, anties-
corbútica, aperiente, corante, 
digestiva, desintoxicante (la-
xante suave), diurética, vasodi-
latadora periférica, estomática, 
emoliente.

 
Principais 
indicações
Dieta de emagrecimento, 

fortalecimento dos cabelos, 
anti-escorbútica, espasmo gas-
trintestinal, constipação intes-
tinal, hemorróidas, espasmo 
e cólica uterina, má digestão, 
gastrenterite, falta de apetite, 
hipertensão (diurética), pro-
blemas de pele e varizes e cal-
mante.
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Nesta seleção, as dez es-
pécies combinam beleza e 
perfume, atrativos que fazem 
delas espécies particularmen-
te interessantes para cobrir 

10 plantas para cobrir o pergolado
Confira uma seleção de trepadeiras que vão deixar seu pergolado bonito, perfumado e bem coberto o ano inteiro

As flores azuladas da tumbérgia surgem o ano todo, principalmente na 
temporada de calor. Ela gosta de meia-sombra e sol pleno

A folhagem do maracujá cresce vigorosa, porém os frutos vêm apenas 
se houver outro pé nos arredores, para que ocorra a polinização. Borbo-
letas adoram a espécie

Por causa dos ramos pesados, melhor conduzir a alamanda em estru-
turas robustas. Os botões amarelos aparecem várias vezes ao longo do 
ano, ainda mais em locais quentes

Originário da África, o jasmim-dos-açores exala um perfume mais forte 
que o das espécies americanas. Aprecia sol pleno ou meia-sombra e vai 
bem no litoral

Sensível a lugares frios, a lágrima-de-cristo demora um pouco a crescer, 
mas o ritmo acelera sob sol pleno. Atrai as raras abelhas mamangavas

 A dipladênia (ou mandevila, como também é conhecida) prefere clima 
quente e floresce rapidamente. Ótima para o litoral, tem ramos leves.

Brasil afora, a primavera também responde por buganvília. Dá cachos que vão do branco ao vermelho vivo, em 
versões simples ou dobradas. Gosta de sol e tolera invernos amenos

O jasmim-de-madagascar adora 
claridade. No entanto, sofre se ex-
posto diretamente ao sol. Desen-
volve-se também em vaso, desde 
que bem drenado

A folhagem do aspargo-pendente 
aguenta o frio e brota em locais de 
difícil acesso graças às raízes cur-
tas. Cuidado com os espinhos – 
embora pequenos, são resistentes

Delicada, a rosinha-trepadeira 
pede amarração para escalar 
estruturas, já que possui caules 
finos e flexíveis. Fica mais exube-
rante sob sol pleno

estruturas como pergolados e 
gazebos.

Confira, a seguir, as prin-
cipais características de cada 
uma das espécies.
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Ingredientes
Peito de frango cortado em 
cubos, 2 unidades
Pão de forma integral (para dar 
liga), 1 fatia
Alho-poró picado, 50 gramas
Cebola picada, 50 gramas
Alho, 1 dente

Ingredientes
Ovo, 2 unidades
Clara de ovo, 1 unidade
Creme de ricota light, 2 colhe-
res (sopa)
Salsinha, 1 colher (chá)
Frango desfiado, ½ xícara
Tomate picado sem sementes, 
½ unidade
Sal a gosto

Modo de preparo

Ingredientes
Banana, 1 unidade
Ovo, 1 unidade
Cacau em pó, 1 colher (sopa).

Modo de preparo
Misture a banana picada e 

descascada, com o ovo e o cacau 

O poder do chocolate está 
em uma substância chamada 
teobromina. Segundo pesqui-
sadores da Imperial College 
London, o ingrediente é capaz 
de suprimir a atividade do ner-
vo vago, responsável por causar 
as tosses, e se mostrou quase 
um terço mais eficiente do que 
a codeína, uma das principais 
substâncias dos xaropes. Sem 
contar que, de acordo com os 
cientistas ingleses, a teobro-
mina produz menos efeitos co-
laterais do que os tratamentos 
convencionais, que, em geral, 
deixam os pacientes sonolen-
tos.

O chocolate pode ser ainda 
mais eficaz do que o consumo 
de mel com limão. Isso se dá 
pela textura do chocolate, que 

Torta de frango de frigideira: 
receita super saborosa 
que cabe na dieta

Bata no liquidificador os 
ovos, a clara, a ricota, a salsinha 
e o sal

Aqueça uma frigideira e 
coloque metade da mistura

Coloque o frango e o toma-
te por cima e deixe por 1 mi-
nuto

Coloque o restante da mas-
sa por cima, tampe, e deixe em 
fogo baixo por 3 minutos

Vire, e deixe por mais 3 
minutos.

Bolo de chocolate com três 
ingredientes: fácil de fazer 
e super saboroso

usando um mixer
Bata até ficar homogêneo
Coloque a mistura em uma 

caneca e leve ao micro-ondas 
por 1 minuto ou ao forno a 
180° por 10-12 minutos

Rendimento: 1 bolo de ca-
neca.

Por que chocolate alivia tosse?

ajuda a proteger as termina-
ções nervosas da garganta.

Mas antes de mergulhar 
de cabeça nesse tratamento, 
fique atento. É preciso caute-
la no consumo, pois ele pode 
piorar os sintomas em alguns 
casos.

Tosse causada por reflu-
xo gastroesofágico é exemplo 
de quadro que tende a não 
responder bem ao consumo 
de chocolate. O chocolate só 
funciona bem em tosses causa-
das por irritação das vias res-
piratórias. Tipo de tosse que 
é acompanhada por corizas, 
nariz entupido, dor no corpo, 
mal-estar e febre. Já as tosses 
ligadas a refluxos são mais se-
cas, acontecem com mais fre-
quência na parte da manhã e, 

em geral, estão relacionadas ao 
exagero na ingestão de certos 
tipos de comidas e bebidas. 
Mas, na dúvida, segue a reco-
mendação padrão: procure um 
médico.

Aos pacientes com tosses 
causadas por irritação respira-
tória e liberados a comer cho-
colate, cuidado com os exage-
ros. Não é preciso comer uma 
barra toda para que se tenha 
o efeito esperado. Basta comer 
pequenos pedaços umas 3 ve-
zes ao dia.

Além disso, não é todo tipo 
de chocolate que ajuda.

A regra é: quanto mais 
cacau, melhor, portanto, opte 
pelo chocolate amargo. Já com 
relação ao formato, as barras 
ganham da versão líquida. 

Hambúrguer de frango caseiro fit: 
opção de lanche saudável

Ovo, 1 unidade
Azeite, 1 fio
Pimenta e sal a gosto.

Modo de preparo
Tempere o frango com sal 

e pimenta, e bata no processa-
dor com o pão até obter uma 

carne moída
Transfira o frango pra uma 

tigela e adicione os demais in-
gredientes menos o azeite

Coloque uma porção da 
mistura em uma frigideira un-
tada com azeite e faça o forma-
to de hambúrguer

    Doure dos dois lados.
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Use nos fios uma vez por 
semana, no último enxágue 
após lavar o cabelo. O soro fi-
siológico é uma solução iso-
tônica com uma composição 
parecida com a encontrada nos 
líquidos corporais, composto 
de 0,9% de cloreto de sódio em 
água. Por isso, fazem tão bem 
para a pele e cabelo.

 
Na pele
A pele mais bonita e visto-

sa com soro fisiológico. Assim 
como o cabelo, a pele tem pH 
ácido e se equilibra com o uso 
do soro. Pode ser uma opção 
mais barata que a água termal 
para quem tem intolerância 
a água da torneira. Também 
traz os benefícios de promover 
a limpeza.

Pode ser aplicado no dia 
a dia como um primer para a 
maquiagem, equilibrando o ph 
da pele e fazendo o make durar 
mais tempo.

Além disso, quando aplica-
do gelado como compressa nas 
áreas dos olhos, ajuda a me-

Ingredientes
Leite desnatado, 1 e ½ xícaras
Óleo de coco, ¼ de xícara
Sal a gosto
Tapioca granulada, ¾ de xícara
Ovo, 1 unidade
Queijo parmesão light ralado, 
½ xícara
Polvilho doce, ½ xícara
Parmesão light ralado para co-
brir
Manteiga sem sal para untar.

Modo de preparo
Leve ao fogo o leite, o óleo 

Pãozinho de tapioca: aprenda 
esta receita saudável e prática

e o sal, mexa até ferver. Reserve
Misture em uma tigela a 

tapioca granulada e o leite fer-
vido. Mexa a cada 5 minutos 
com um batedor de arame para 
engrossar

Acrescente o ovo, o parme-
são e o polvilho doce, misture 
bem

Faça bolinhas e passe no 
parmesão

Coloque as bolinhas em 
uma assadeira untada com 
manteiga sem sal e leve ao for-
no a 180° por cerca de 30 mi-
nutos.

As maravilhas do soro 
fisiológico no cabelo e na pele

lhorar a aparência das bolsas 
e olheiras. Também pode ser 
usado com um borrifador para 
refrescar a pele ou para ajudar a 
minimizar o efeito do melasma.

Para ter os benefícios, é só 
usar qualquer soro fisiológico 
0,9%. Para armazenar, não pre-
cisa ficar sempre na geladeira. 

No cabelo
De acordo com as especia-

listas, o soro contribui para o 
equilíbrio do pH dos fios, me-
lhorando a hidratação do couro 
cabeludo e diminuindo o frizz. 
O pH do cabelo é ácido e varia 
entre 4.2 e 5.8 na escala. Já o 
soro fisiológico tem 6.0, índi-
ce levemente ácido. Por outro 
lado, para abrir as cutículas 
do cabelo é necessário o uso de 
produtos alcalinos. Dessa for-
ma, ao usar o soro, acabamos 
selando as cutículas. Por isso, 
é interessante usá-lo no último 
enxágue. O soro também pode 
ser aplicado com um borrifador 
em todo o comprimento dos 
fios.

Para além dos tradicionais 
temperos para o dia a dia, você 
pode criar uma horta orgâni-
ca com os alimentos que mais 
combinam com seu tipo san-
guíneo.

A ideia vem da dieta do 
tipo sanguíneo, publicada pelo 
norte americano Peter D’Ada-
mo na década de 90, mas que 
tem origem em conceitos anti-
gos da alimentação natural. A 
dieta propõe que cada um dos 
tipos – O, A, B e AB – tem seus 
alimentos mais favoráveis, e 
portanto podem ser fartamente 
consumidos, e outros que de-
vem ser evitados.

Portanto, antes de decidir 
o que plantar, confira os ali-
mentos indicados para o seu 
tipo sanguíneo:

Tipo O
É o tipo mais adaptado às 

carnes vermelhas e ao exercício 
físico.

Prefira: alface, abóbora, 
acelga, brócolis, espinafre, sal-
sa, batata-doce, couve, cebola, 

Como fazer uma horta com alimentos 
ideais para seu tipo sanguíneo
Aprenda quais alimentos são mais favoráveis para você

feijões azuqui e fradinho.
Modere: abobrinha, aipo, 

agrião, berinjela, alho, beter-
raba, tomate, rúcula, cenoura 
e soja.

Evite: alfafa, alho-poró, 
batata inglesa, berinjela, cham-
pignon, couve-flor, pepino, fei-
jão mulatinho, milho e lentilha, 
além de vegetais muito canfo-
rados, como o alecrim. 

Tipo A
Tem aparelho digestivo 

sensível e deve priorizar os ve-
getais.

Prefira: abóbora, acelga, 
alface, aipo, brócolis, cenoura, 
couve, alcachofra, salsa, espi-
nafre, feijões, azuqui e fradi-
nho, lentilha e soja.

Modere: abobrinha, agrião, 
rúcula, broto, milho, beterraba, 
couve-flor.

Evite: repolho, tomate, 
inhame, batata de todos os ti-
pos, repolho, berinjela, shii-
take.

Tipo B

É o único tipo sanguíneo 
que aceita bem o leite e deri-
vados.

Prefira: brócolis, beterra-
ba, berinjela, cenoura, salsa, 
batata-doce, inhame, couve, 
repolho e feijões mulatinho e 
manteiga.

Modere: espinafre, abóbo-
ra, cebola, agrião, alface, acel-
ga, aipo, batata-inglesa, vagem, 
feijão-branco e ervilha.

Evite: alcachofra, azeitona, 
tomate, milho, soja, grão-de-
-bico e feijões preto, fradinho 
e azuqui. 

Tipo AB
Biologicamente complexo, 

o tipo deve combinar as carac-
terísticas de A e B.

Prefira: aipo, brócolis, cou-
ve, alho, couve-flor, salsa, inha-
me, pepino e soja.

Modere: agrião, abobrinha, 
acelga, escarola, alface, pepino, 
feijão-branco, vagem, tomate e 
leite de soja.

Evite: alcachofra, feijões 
azuqui, fradinho, preto e mu-
latinho, milho, pimentão, raba-
nete e grão-de-bico. 

As flores também são boas 
opções para as hortas de todos 
os tipos. Além de perfumar e 
embelezar o arranjo, há espé-
cies comestíveis, como a rosa 
(Rosa rugosa ou Rosa galica 
offcinalii s), a maria-sem-ver-
gonha (Impatiens wallerana), 
o capuchinho (Tropaelum ma-
jus) e o jasmim (Jasminum of-
ficinale). Ao plantar em casa, 
é indicado o consumo a partir 
da terceira floração. As pétalas 
podem ser usadas em chás, sa-
ladas e sobremesas. Mas aten-
ção: pessoas com asma e rinite 
não devem consumi-las.


