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A Embrapa Uva 

e Vinho, em parceria 
com as Cooperativas 
Vinícolas São João 
e Garibaldi, promo-
ve quatro Dias de 
Campo sobre o Ma-
nejo e Reconversão 
de Vinhedos. O pri-
meiro acontece em 
Farroupilha, no dia 
14/05; o segundo 
em Garibaldi, no dia 
16/05  e o terceiro 
em Flores da Cunha 
no dia 17/05. O úl-
timo Dia de Campo 
será em Monte Belo 
do Sul, no dia 04 de 
junho, e é organiza-
do com a Emater-
-RS/ASCAR. Todos 
os eventos iniciam 
às 13h30min em 
propriedades de vi-
ticultores dos muni-
cípios.  

Pesquisadores 
e técnicos vão estar 
presentes orien-
tando sobre recon-
versão de vinhedos, 
plantio e qualidade 
de mudas, manejo 
de solo e adubação. 
Os eventos são gra-
tuitos. Interessados 
podem confirmar 
sua participação 
através do email: 
uva-e-vinho.even-
tos@embrapa.br ou 
pelo WhatsApp 54-
99629-7194

O sistema de produção 
de macieiras sob tela anti-
granizo demanda manejo 
diferenciado, uma vez que 
as condições de microclima, 
sombreamento, crescimento e 
desenvolvimento das plantas 
são diferentes do manejo uti-
lizado em plantas conduzidas 
sob céu aberto. O objetivo do 
evento é capacitar produtores 
rurais, técnicos, engenheiros 
agrônomos, associações, co-
operativas e interessados no 
manejo de pomares de ma-
cieira sob tela antigranizo. 
A frequência de ocorrência 
de granizo no Sul do Bra-
sil é maior do que em outros 
estados brasileiros. Os riscos 
inerentes a ocorrência desse 
evento climático são grandes, 
repercutindo em prejuízos 
à produção e qualidade de 
frutos, além de aumentar os 
problemas de ordem fitossa-
nitária em virtude das lesões 
ocasionadas em frutos, folhas 
e caule.

Os dois palestrantes do 
evento são os pesquisadores 
María Dolores Raffo Benegas 
do Instituto Nacional de Tec-

Embrapa  apresenta  
técnicas de cultivo de 
macieiras sob telas antigranizo
O evento é gratuito e acontece na cidade de Vacaria  no dia 
23 de maio

O que: I Wokshop sobre 
cultivo de macieiras sob 
tela antigranizo no Bra-
sil
Quando: dia 23/05, das 
13h às 18h30
Local: Centro de Even-
tos Bortolon em Vacaria, 
RS (R. Ramiro Barcelos, 
471 - Centro)
Palestrantes: María Do-
lores Raffo Benegas 
- Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria 
(INTA), Argentina e Fer-
nando José Hawerroth 
– Embrapa Uva e Vinho

nología Agropecuaria (INTA) 
e Fernando José Hawerroth 
da Embrapa Uva e Vinho. A 
pesquisadora argentina Ma-
ría Dolores vai falar sobre o 
emprego de telas antigranizo 
na Argentina enquanto o pes-
quisador Fernando  Hawerro-
th vai expor a situação atual 
dos pomares de macieira sob 
telas antigranizo. 

As inscrições são anteci-
padas e devem ser feitas no 
site do evento.

SERVIÇO

Reconversão de Vinhedos é tema de dia de 
campo em  três cidades  da Serra Gaúcha

 

SERVIÇO

O que: Dia de Campo sobre manejo e Reconversão de Vinhedos

Datas: 

Dia 14/05 - Propriedade de Maciel De Bona - RS 448, 
Linha Jansen (http://bit.ly/dcfarroupilha) - Farroupilha, RS
Dia 16/05 - Propriedade de Nelson e Sidinei de Lazzeri, 
Marcorama (http://bit.ly/dcgaribaldi) - Garibaldi, RS
Dia 17/05 - Propriedade de Plínio Scortegagna 
(http://bit.ly/dcfloresdacunha) - Flores da Cunha, RS
Dia 04/06 - Propriedade de Antoninho Calza 
(http://bit.ly/dcmontebelo) - Monte Belo do Sul, RS
Horário: 13h30min
Evento gratuito. Interessados devem confirmar presença através 
do email: uva-e-vinho.eventos@embrapa.br ou pelo WhatsApp 
54-99629-7194
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Foi criado pela Secreta-
ria da Agricultura, Pecuária e 
Desenvolvimento Rural (Se-
apdr), o Programa Bolsa Ju-
ventude Rural, que beneficia-
rá jovens de 15 a 29 anos que 
preencham alguns requisitos.

O Programa objetiva in-
centivar o acesso e evitar a 
evasão dos jovens do Ensino 
Médio, além, de oportunizar 
as implantações de proje-
tos produtivos sustentáveis, 
que estimulem a sucessão na 
agricultura familiar. O bene-
ficiário receberá o auxílio de 
R$ 200,00 por mês, que será 
pago durante um prazo de 
dez meses.

 Idade entre 15 e 29 anos;
 Possuir Declaração de 

Aptidão ao Pronaf (DAP) ati-
va;

 Possuir baixa renda bru-

Programa Bolsa Juventude Rural beneficia 
estudantes do Ensino Médio

ta familiar;
Estar matriculado no 2° 

ou no 3° ano do Ensino Mé-
dio, em escolas públicas esta-
duais;

 Ou estar inscrito em ins-
tituições educacionais que 
não possuem fins lucrativos, 
que proporcionem á comuni-
dade cursos de Ensino Médio 
ou de educação profissionali-
zante.

O Programa oferece 375 

Engana-se quem pensa 
que a polenta serve apenas 
como alimento e base para o 
preparo de saborosos pratos 
típicos da culinária da Serra 
gaúcha. Em Monte Belo do 
Sul ela é, também, matéria-
-prima para a confecção de 
obras de arte. Durante o tra-
dicional ‘Polentaço’ (cuja 10ª 
edição ocorre entre os dias 
18 e 19 de maio), o município 
protagoniza uma exposição 
autêntica – considerada úni-
ca no mundo – com escultu-
ras feitas em polenta.

Aberta de forma gra-
tuita ao público, a mostra 
reúne os trabalhos criados 
pelos moradores da comuni-
dade, grupos ou associações 
monte-belenses e premia as 
melhores e mais originais es-
culturas. Quem participa da 
disputa precisa seguir crité-
rios como o tamanho da base 
da escultura no tabuleiro, de 
no máximo 40 x 50 cm. Ou-
tro quesito é a utilização da 
polenta: na composição deve 
prevalecer a iguaria à base de 
farinha de milho, mesmo que 
sejam incorporados outros 
elementos de apoio para dar 
sustento às criações.

Para eleger os vencedores 
desse exótico concurso, 15 
jurados – entre autoridades, 
profissionais da imprensa e 

Exposição de esculturas          feitas de polenta é atração em Monte Belo do Sul
Mostra inusitada ocorre durante o 10º Polentaço, entre os 
dias 18 e 19 de maio, e é aberta ao público

amantes da cultura italiana 
– avaliam quatro parâmetros: 
criatividade (ideia da obra e 
componentes utilizados para 
sua confecção); tema esco-
lhido (relação com a cultura 
local); originalidade (presen-
ça da polenta e sua utilização 
na escultura); e trabalho (le-
vando em conta os detalhes). 
Aos vencedores são entregues 
troféus personalizados: Ca-
gliera D’Oro, Cagliera D’Ar-
gento e Cagliera di Bronzo, 
representando o tradicional 
caldeirão utilizado, no pas-
sado, para fazer a polenta, e 
também para forjar o ouro, 
a prata e o bronze. Também 
recebe premiação a escultura 
destaque, com o troféu “Ca-
gliera Nera”, dedicado à obra 
que utilizar apenas polenta 
em sua estrutura.

O processo de 
confecção das obras
Um trabalho que exige 

concentração e, principal-
mente, criatividade – é as-
sim que Terciane Dal Castel, 
vencedora da categoria ‘Ca-
gliera Nera’ na última edição 
do concurso, em 2017, defi-
ne o processo de elaboração 
das esculturas. Moradora do 
interior de Monte Belo e re-
presentante da Comunidade 

bolsas de estudo, sendo 175 
para alunos do 2° ano e 200 
para alunos do 3° ano do En-
sino Médio.

Aqueles que desejam 
concorrer à vaga poderão 
fazer as inscrições pelo site 
até o dia 31 de maio, através 
do: www.bolsajuventuderu-
ral.com. Os alunos deverão 
preencher os formulários e 
enviar os documentos que fo-
rem solicitados.

Clientes do Brasil e do 
exterior visitaram o estande 
da Vinícola Aurora na APAS 
Show 2019, na capital pau-
lista, a maior feira supermer-
cadista do mundo, este ano 
realizada de 6 a 9 de maio. 
Para a maior e mais premiada 
vinícola do Brasil, essa nova 
experiência na feira permitiu 
projetar negócios muito im-
portantes para a Aurora.

De acordo com o primei-
ro balanço divulgado pela 
organização, a feira este ano 
bateu recorde de visitantes: 
106.557 pessoas, 23,7% a 
mais em relação ao ano pas-
sado. Em seus quatro dias, 
foram fechados negócios in-
ternacionais da ordem de 
US$ 330,5 milhões. Os pavi-
lhões do Expo Center Norte 
abrigaram 847 expositores - 
sendo 222 internacionais - de 
19 países.

Lançamentos da Vinícola Aurora foram 
sucesso na maior feira supermercadista

Nesse cenário, a Vinícola 
Aurora apresentou 3 novos 
produtos e outras novidades 
em suas linhas consagradas 
no grande varejo. Lançou o 
Aurora 0,0% Álcool (bebida 
a base de suco natural de uva 
branca, levemente gaseifica-
da, apresentada na elegan-
te garrafa de espumantes da 
linha Aurora), o novo sabor 
Açaí + Hibisco do icônico 
Keep Cooler (bebida líder 
absoluta em seu segmento) 
e o novo item na linha de es-
pumantes Saint Germain, o 
Moscatel. Além disso, a Vi-
nícola Aurora expôs a nova 
linguagem visual de seus es-
pumantes Aurora (com rótu-
los mais elegantes) e de seus 
vinhos, frisantes e espuman-
tes Saint Germain, uma das 
marcas com melhor relação 
qualidade-preço do mercado.

“A APAS Show é sempre 

o cenário ideal para a Vinícola 
Aurora lançar novos itens de 
seu portfólio e suas inovações 
nas diferentes linhas, pois tra-
ta-se do maior evento super-
mercadista do mundo, uma 
vitrine incomparável para a 
maior vinícola do Brasil se 
comunicar com o mercado e 
ser vista pelas empresas mais 
representativas desse setor da 
economia”, afirma Hermínio 
Ficagna, diretor superinten-
dente da Vinícola Aurora.

“A feira possibilita uma 
interação sem igual da pro-
dução das 1.100 famílias que 
compõem a nossa cooperativa 
e os vinhos e sucos de uva ela-
borados com essa produção, e 
o mercado a que se destinam 
nossos produtos”, avalia Itacir 
Pedro Pozza, presidente da 
Cooperativa Vinícola Aurora, 
a maior cooperativa vinícola 
do Brasil.

Na edição deste ano da maior feira supermercadista do mundo, encerrada na última quin-
ta-feira (9) em São Paulo, a maior vinícola do Brasil computa um de seus resultados mais 
positivos dos últimos anos em participação em feira de negócios
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Exposição de esculturas          feitas de polenta é atração em Monte Belo do Sul

 

SERVIÇO
O quê: 10º Polentaço
Quando: dias 18 e 19 
de maio
Onde: Praça Padre 
José Ferlin, em Monte 
Belo do Sul
Quanto: entrada fran-
ca

Aberta de forma gratuita ao público, a mostra reúne os trabalhos criados pelos moradores da comunidade

Nossa Senhora de Caravág-
gio, ajudou a conceber a obra 
premiada como destaque: um 
retrato da igreja de Nossa Se-
nhora de Caravággio. Foram 
esculpidas as aberturas da 
construção, como portas e ja-
nelas, e os detalhes sacros na 
parte externa – para deixar 
o mais próximo possível da 
realidade, sem perder a au-
tenticidade característica das 
criações em polenta.

“Cozinhamos a polen-
ta no dia anterior, deixamos 
esfriar e, no dia seguinte, 
começamos a moldar a es-
cultura”, conta. A confecção 
da obra leva, em média, um 
turno inteiro – sem contar 
o tempo de cozimento, o pe-
ríodo necessário para assar 
parte da polenta na chapa e a 
equipe envolvida no processo. 
“É trabalhoso, mas com cer-
teza vale muito a pena quan-
do podemos ver o resultado”, 
destaca.

Sobre o Polentaço
Além da exposição de 

esculturas, o 10º Polenta-
ço terá atrações artísticas e 
gastronômicas nos dias 18 e 
19 de maio, na Praça Padre 
José Ferlin, em Monte Belo 
do Sul.  Para encher os olhos 
– e a barriga – dos visitantes, 

um tombo de uma polen-
ta gigante com mais de 800 
quilos é um dos pontos altos 
da festa. A virada ocorrerá 
em duas ocasiões, no dia 18, 
às 17h15min, e no dia 19, às 
14h. Ao redor da praça, vá-
rios empreendedores locais 
oferecem, em barraquinhas, 
diversas experiências da gas-
tronomia típica regional – 
tendo, logicamente, a polenta 
como protagonista.

Outra atração, ao lado da 
mostra das obras em polenta, 
é a exposição fotográfica que 
envolveu escolas do muni-
cípio – na qual alunos do 5º 
ano à 3ª série do ensino mé-
dio da rede municipal foram 
convidados a fotografarem 
locais no interior e na sede da 
cidade e, assim, participarem 

de um concurso que elegerá 
as melhores imagens (a vo-
tação ocorre até o dia 10 de 
maio, na página ‘Visite Mon-
te Belo’, no Facebook). Além 
das fotografias, desenhos fei-
tos pelas crianças matricula-
das entre o 1º e o 4º ano do 
ensino fundamental estarão 
expostos no local.

Chimias, pães, biscoitos, 
salame e queijo, entre ou-
tros produtos, também fazem 
parte da série de produtos à 
disposição dos visitantes – 
assim como os vinhos e espu-
mantes locais, em evidência 
em virtude do Dia do Vinho 
Brasileiro. Os dois dias de 
festa são marcados, ainda, 
por diversas apresentações 
artísticas e musicais, valori-
zando a cultura local.  

PROGRAMAÇÃO
18/05 – Sábado

12h: Apresentação Coral Municipal Musicando Melodias 
e Coral Infantojuvenil Alegria de Cantar

12h45: Apresentação do Grupo Acordes

13h45: Apresentação do Grupo de Danças Fabembalare

15h: Apresentação da Fanfarra Bersaglieri

16h: Abertura oficial

17h15: Tombo da Polenta Gigante

18h: Apresentação do Grupo de Danças Infantis 
Piccoli Balerini

19h: Show de humor com Felipe Pires

20h: Show de Adriana de Los Santos

19/05 – Domingo

10h às 12h: Programa La Nostra Gente 
(rádio Liberal FM)

12h: Apresentação de Amici Del Cantare

12h30: Apresentação da Banda Municipal de 
Monte Belo do Sul

13h: Show de danças com Grupo Ballo D’Italia

14h: Show com Grupo Vicentino

14h30: Tombo da Polenta Gigante

14h40: Show com Ragazzi Dei Monti

16h40: Premiações do Torneio de Bochas e 
Concurso Monte Belo: Nosso Lugar

17h: Show com banda Nova
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Ingredientes
500g de margarina Qualy ge-
lada
1kg menos 1 copo americano 
de farinha trigo
sal a gosto

Modo de Preparo
Em uma vasilha grande 

coloque 1 kg de farinha de 
trigo. Em seguida, pegue 1 
copo americano e retire essa 
quantidade de farinha da va-
silha. Pronto! Agora você terá 

Empadinhas de três ingredientes
a quantidade exata de farinha 
para a receita.

Acrescente a margarina e 
o sal e misture bem.

Coloque a massa nas 
forminhas, recheie a gosto e 
tampe as empadinhas.

Pincele com gemas e leve 
para assar em forno médio 
preaquecido até as empadi-
nhas dourarem.

Dica: Prepare deliciosos 
empadões com essa mesma 
receita!

Ingredientes
Sabão de coco glicerinado: 1 
unidade;
Cascas de limão: 3 unidades;
Sabão em pó: 2 colheres de 
sopa;
Água fervente: 1 litro;
Vinagre de álcool: 5 colheres 
de sopa;
Álcool de cozinha: 1 tampi-
nha;
Açúcar: 5 colheres de sopa.

Modo de preparo
Leve ao fogo a água com 

as cascas de limão e deixe 
ferver alguns minutos, até as 
cascas soltarem uma colora-
ção escura na água.

Desligue o fogo, retire as 
cascas da água e coloque-a 

A planta aloe vera, popu-
larmente conhecida como ba-
bosa, é muito utilizada para 
fins medicinais e estéticos. 
Essa planta é ótima para a 
saúde e especialmente bené-
fica para a pele e os cabelos. 
Aprenda a fazer uma versão 
caseira, mais saudável para a 
pele, pois contém menos adi-
tivos químicos.

Efeito cicatrizante
Se você tem feridas em 

fase de fechamento, o sabo-
nete da babosa vai ajudar a 
acelerar a cicatrização. Se 
tem cicatrizes, com o tempo 
de uso regular ele vai ajudar 
a reduzir as marcas.

Efeito antioxidante
Com todas as vitaminas 

que a babosa contém, ela é 
um poderosíssimo antioxi-
dante. Quando essas vitami-
nas são metabolizadas, elas 
viram agentes antioxidantes 
que eliminam o excesso de 
radicais livres presos nas cé-
lulas. Assim a renovação celu-
lar continua e a pele fica mais 
saudável.

Prevenção para 
envelhecimento 
precoce
Uma das funções do efei-

to antioxidante das vitaminas 
da babosa é prevenir o enve-
lhecimento precoce. Ela con-
segue fazer isso porque quan-
do as células estão livres para 
se renovar, a pele, que é feita 
de células, acaba se renovan-
do automaticamente também.

Ótimo poder 
hidratante

Sabão  limpa alumínio 
em barra, sem soda,  com 
casca de limão e vinagre

em uma bacia e misture o sa-
bão, previamente ralado, me-
xendo até que ele derreta por 
completo.

Depois adicione o vina-
gre, mexa mais um pouco e 
acrescente o sabão em pó e o 
açúcar. Misture mais um pou-
co e coloque toda essa mistura 
no liquidificador.

Quando já estiver no li-
quidificador, ainda desligado, 
adicione o álcool de cozinha. 
No modo pulsar do seu apa-
relho, dê 20 pulsadas curtas.

Feito isso, coloque a mis-
tura em uma forma e deixe 
esfriar até solidificar.

Depois de sólido, corte 
em barras e armazene por 
pelo menos 3 dias antes de 
usar.

Como fazer sabonete de babosa
A babosa é uma planta medicinal maravilhosa para a pele. Veja como fazer um sabonete ca-
seiro para pele e cabelos

O sabonete de babo-
sa mantém uma quantidade 
concentrada de toda a água 
presente no gel da planta. 
Além disso, é a textura de 
gel que age junto com a água 
para deixar a pele mais macia 
e hidratada.

Reduz celulite
A celulite é uma forma-

ção deficiente de um acúmulo 
de células por baixo da pele. 
A babosa ajuda a redistribuir 
e a melhorar a saúde dessas 
células acumuladas. Assim, a 
celulite deixe de existir, pois 
sua formação é dissipada.

Controla oleosidade 
da pele
Mesmo que a pele oleosa 

tenha diversos motivos para 
ser assim, a babosa pode aju-
dar no tratamento. Depois de 
ir ao dermatologista e usar 
os produtos recomendados, 
pode ter o cuidado de lavar o 
rosto com água fria e sabone-
te de babosa toda noite antes 
de dormir.

Como fazer
Ingredientes

Alecrim fresco: 1 folha;
Água filtrada ou mineral: 

150 mililitros;
Óleo de amêndoa doce: 2 

colheres de sopa;
Suco de limão: 2 colheres 

de sopa;
Babosa: 1 folha;
Sabonete glicerinado 

neutro: 500 gramas.

Preparo
Comece abrindo a folha 

da babosa ao meio para ex-
trair o gel transparente do 
seu interior.

Ponha no liquidificador 
o alecrim, a água e a babosa. 
Processe bem.

Depois, junte tudo em ba-
nho-maria. Adicione também 
o óleo de amêndoa, o limão e o 
sabonete glicerinado cortado 
em pedaços.

Assim que derreter, po-
nha em uma forma retangu-
lar, que pode ser uma caixa de 
leite aberta e lavada. Deixe na 
sombra, em local seco, até fi-
car totalmente sólido.

Depois corte em barras 
para dar forma ao sabonete. 
Envolva-os em plástico filme 
e faça a embalagem que pre-
ferir. Está pronto para usar.
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Ingredientes
1 litro de leite
6 colheres (sopa cheia) de 
achocolatado (120 g)
6 colheres (sopa cheia) de 
açúcar (150 g)
2 colheres (sopa) de margari-
na (30 g)
1 colher (chá) de amido dis-
solvido em 2 colheres (sopa) 
de água

Modo de preparo
Em uma panela coloque 1 

litro de leite, 6 colheres (sopa 
cheia) de achocolatado, 6 co-

Nossas tradições estão 
repletas de histórias de ben-
zedeiras para os mais diver-
sos males do corpo e espírito. 
Aqui separamos uma das ora-
ções das antigas benzedeiras 
para você utilizar-se, com 
muita fé, e um galho de arru-
da e um copo de água.

Enquanto vai fazendo 
a oração, molhe o galhinho 
de arruda no copo de água e 
bata levemente na cabeça e 
no corpo de quem voc~e está 
benzendo.

Eu benzo a todos em 
nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo ! 

Amém! 

Brigadeiro sem leite condensado
lheres (sopa cheia) de açúcar 
e 2 colheres (sopa) de marga-
rina e leve ao fogo alto, sem 
mexer, até reduzir (+/- 20 mi-
nutos).

Depois, abaixe o fogo 
para médio, adicione 1 colher 
(chá) de amido dissolvido em 
2 colheres (sopa) de água, 
mexa a panela ligeiramente 
e deixe-a no fogo até que o 
creme desgrude do fundo da 
panela (+/- 7 minutos). Des-
ligue o fogo e transfira o cre-
me para copinhos individuais. 
Sirva em seguida.

BENZIMENTO

Quem nunca recorreu  a um benzimento que se apresente!

Peço em nome da Virgem 
Maria
que corte de tí todas as dores
que desate todos os nós
que sejam rompidos todos os 
negativos elos

Peço aos seres de Luz
que bendigam teu caminho

que se quebrem todos espi-
nhos
que seja florido teu caminhar

Peço aos anjos guardiões
Que com suas asas abertas
espalhem pós de felicidade
por todo seu coração
e que seu ser, centelha divina
possa sempre colher
todas as bençãos douradas
que em tua alma couber

Peço à Mãe Amada
que com seu Sagrado Manto
te cubra e proteja
para seguir sempre em frente
sem pesos carregar!

Peço a Jesus Cristo
que saúde não te falte
que sua mesa seja farta
que prosperidade seja sempre
lugar comum em tua casa!

Amém, Amém, Amém !!!! 

Que a paz do Senhor esteja 
com todos!

Vai fazer uma receita 
que pede uma grande quan-
tidade de tomates, como 
um molho de tomate casei-
ro ou até mesmo um molho 
vinagrete, e eles ainda não 
amadureceram? Então não 
se preocupe porque existe 
uma forma de acelerar esse 
processo. Basta ter por perto 
uma maçã!

Além das garrafas e va-
sos, outro utensílio compli-
cado para limpar é o ralador. 
Afinal, se machucar lavando 
o ralador não é nada bom, e 
deixar de limpar esse uten-
sílio não é uma das opções. 

Amadureça os 
tomates em pouco tempo

Para isso, coloque os to-
mates verdes com uma maçã 
dentro de um recipiente e 
cubra-o com plástico-filme. 
Outra opção é você colocar 
os tomates e a maçã dentro 
de um saco de papel limpo. O 
truque é eficiente porque a 
maçã libera gás etileno, res-
ponsável por acelerar o ama-
durecimento dos tomates.

Limpe o ralador de forma mais fácil

Para te ajudar nessa tarefa, 
você pode contar com um 
velho amigo que te ajuda em 
vários truques na cozinha: o 
limão!

Para isso, basta utilizar 
a metade do limão e esfregar 

a parte cortada pelo lado de 
fora e pelo interior do ra-
lador. Você vai ver como os 
resíduos de alimento que 
possam ter ficado ali vão sair 
fácil, fácil! Depois disso é só 
lavar o ralador normalmente.
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Ingredientes
1 lata de leite condensado 
(395 g)
150 g de chocolate branco pi-
cado
1 colher (sopa) de manteiga
Suco de 2 limões-sicilianos
Raspas de limão-siciliano a 
gosto (opcional)
Granulado branco (opcional)

Preparo
Misture o leite conden-

Para quem não gosta de 
quentão de vinho para aque-
cer nas noites de inverno, se-
lecionamos uma receitinha 
mágica com  canela e choco-
late

Ingredientes
1 xícara(s) (chá) de açúcar
2 xícara(s) (chá) de aguarden-
te de cana
3 colher(es) (sopa) de gengi-
bre picado(s)
8 unidade(s) de cravo-da-ín-
dia
3 unidade(s) de canela em pau

Todos sabemos que a sál-
via é um excelente tempero 
para carnes e até para molho 
de massas. Os antigos sempre  
recomendam um bom chá de 
folhas de sálvia para acabar 
com a dor de estômago e in-
digestão.

Mas existem dois tipos de 
sálvia.  a branca e a comum. 
Sálvia Branca  é mais  usada 
(por ser mais cheirosa)  para 
defumação e a Salva comum 
usada como tempero e remé-
dio natural, em chás, embora 
também possa ser queimada.  

A Sálvia Branca, consi-
derada sagrada, é queimadea 
para afastar os maus espíritos 
e as energias negativas, assim 
como para atrair a saúde, a 
prosperidade e a proteção. 
Esta planta é de tal modo 
importante em várias cultu-
ras que foram feitos estudos 
científicos recentes, através 
dos quais se chegou à conclu-
são que queimar Salva ajuda 
a eliminar cerca de 94% das 
bactérias existentes no ar, 
sendo seguro fazê-lo mes-
mo num ambiente onde haja 

Tocha de sálvia branca

Salvia comum

Sálvia branca

Qual a diferença e usos da 
sálvia branca e sálvia comum

crianças ou animais de esti-
mação.

Como usar a  
sálvia na defumação
Pode adquirir sálvia já 

seca ou pode plantar  e colher 
ainda verde para que, depois 
de seca, possa prender um 
ramo com fio de forma a fa-
zer uma espécie de “tocha”. 
Acenda e deixe queimar de 
janelas fechadas e observe, se 
a fumaça for para um lado de-
loque a tocha para lá, pois é 
ali que estão concentradas as 
energias a serem curadas.

Propriedades 
curativas
A utilização e ingestão da 

erva sálvia traz diversos bene-
fícios para a vida e organismo 
das pessoas. Os principais 
são:

Ajuda na aceleração da 
cicatrização;

Acalma pessoas nervosas, 
principalmente quem esteja 
sofrendo com uma crise de 
ansiedade ou depressão;

Melhora ao sistema car-
díaco, fazendo a prevenção de 
doenças ao coração;

Alivia os principais sinto-
mas da menopausa;

Melhora a estética da pele 
e cabelo, além de prevenir da 
calvície;

Tratar possíveis inflama-
ções;

Melhora o desenvolvi-
mento e recuperação da me-
mória, podendo ser um meio 
para o tratamento do Mal de 
Alzheimer;

Ajuda contra indigestão, 
problema com colesterol alto, 
diabetes e asma;

Auxilia pessoas que que-
rem emagrecer.

 Como plantar a sál-
via branca

 Sálvia é uma planta anu-
al, que mede cerca de 30 cm 
de altura, com a forma de 
uma moita lenhosa na base e 
ramos que se renovam todos 
os anos. Suas folhas são ver-
des, opostas e de formatos 
diverso, as vezes lanceoladas 
ou entre elípticas e lanceola-
das. As flores são terminais. 
Possuem cheiro aromático e 
sabor amargo.

Para o cultivo da Sálvia é 
necessário um local com tem-
peratura entre 20 e 80°C, 
bem ensolarado e sem ventos. 
Floresce em período de verão 
ao outono e propaga-se atra-
vés de sementes e estacas.

Brigadeiro de limão-siciliano
sado com o chocolate, a man-
teiga e o suco de limão em 
uma panela e leve ao fogo 
médio, mexendo sempre, até 
encorpar (ponto de brigadei-
ro de colher) ou até aparecer 
o fundo (ponto de enrolar).

Acrescente raspas de 
limão a gosto, se desejar, e 
deixe esfriar. Enrole briga-
deiros (envolva em granula-
do branco) ou sirva em por-
ções.

Quentão de chocolate
1 3/4 xícara(s) (chá) de água
2 xícara(s) (chá) de chocolate 
ao leite picado(s)

Como fazer
Em uma panela de fundo 

largo coloque o açúcar, e leve 
ao fogo baixo, girando a pa-
nela, e deixe até caramelizar 
por igual. Adicione a pinga, 
o gengibre e as especiarias e 
mexa por 2 minutos. Acres-
cente a água e deixe ferver por 
10 minutos. Junte o chocolate 
ao leite e misture bem até dis-
solver. Sirva em seguida.


