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Agricultora colhe até 400 quilos 
de cogumelos frescos por mês

Daniela Festa cultiva há dez anos o produto e garante que mesmo com todos os cuidados, existem épocas em 
que não há produção pois a temperatura e umidade do ar não colaboram. Páginas 04 e 05
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O Dia do Vinho chega ao 
décimo ano consecutivo, se 
expandindo para novas regi-
ões e passa a se chamar Dia 
do Vinho Brasileiro. Neste 
ano, municípios e empreendi-
mentos dos estados de Minas 
Gerais, Paraná e Santa Cata-
rina passam a integrar a sé-
rie de ações simultâneas que 
ocorrerão entre 17 de maio 
e 2 de junho de 2019. Eles 
se juntam às demais regiões 

Na manhã de sexta-fei-
ra, 26, a Aprovale recebeu 
em sua sede o Senador Luis 
Carlos Heinze (PP/RS). Por 
intermédio do Vereador Vol-
nei Christofoli, o Senador 
conheceu a sede da entidade 
e foi recepcionado por mem-
bros da Diretoria Executiva 
e Conselho Superior, que 
apresentaram as demandas 
do Vale dos Vinhedos e do 
setor vitivinícola.

Além das pautas reite-
radamente defendidas pela 
entidade – Ciclovia Vale dos 
Vinhedos, Zona Franca da 
Uva e do Vinho, seguran-
ça, manutenção e sinaliza-
ção das estradas do distrito 
e arredores – foi debatida 
amplamente a Substituição 

Senador Heize visita o Vale dos Vinhedos
Tributária. Neste encontro 
os produtores destacaram 
que o imposto sobre o vinho 
nacional chega a 60%, o que 
desestimula o consumidor, 
induzindo-o a comprar vi-
nhos estrangeiros. Todos de-
fenderam que a análise sobre 
a Substituição Tributária 
vem ao encontro da necessi-
dade de fortalecer e ampliar 
a vitivinicultura. O maior 
benefício é a valorização do 
patrimônio cultural da viti-
vinicultura gaúcha, que mo-
vimenta e mantém uma ca-
deia complexa e corre o risco 
de sucumbir caso nenhum 
trabalho seja realizado.

Heinze destacou que 
compreende e se solidariza 
com as demandas do setor, 

devido a sua história como 
produtor rural. Reforçou 
que o governo prioriza hoje 
a reforma da previdência, 
mas que está a disposição 
para debater e encontrar o 
melhor caminho que auxilie 
a região.

“Defender o setor rural 
é melhorar a qualidade de 
vida dos cidadãos urbanos. É 
gerar empregos e renda nas 
cidades”. Essa é a visão que 
guia a atuação desse gaú-
cho de 67 anos, natural de 
Candelária e que construiu 
sua carreira política nas lu-
tas classistas em defesa dos 
produtores rurais e dos mu-
nicípios que têm suas econo-
mias impulsionadas por esse 
setor.

Vale dos Vinhedos comemora o dia 
do Vinho com extensa programação

produtoras do Rio Grande do 
Sul, Bahia e São Paulo.

O presidente do Sindi-
cato Empresarial de Gastro-
nomia e Hotelaria (Segh) – 
Região Uva e Vinho, Vicente 
Perini, afirma que os 10 anos 
de Dia do Vinho merecem ser 
festejados porque o evento 
abriu um novo período de in-
cremento no fluxo turístico, 
inicialmente na Serra Gaú-
cha, e que está se expandindo 

para outras regiões do país. 
“Temos um aumento médio 
entre 10% e 15% na ocupação 
hoteleira, boa movimentação 
nos restaurantes e em outros 
atrativos turísticos que fazem 
destas duas semanas uma das 
melhores épocas para o se-
tor”, informa.

Oscar Ló, presidente do 
Instituto Brasileiro do Vi-
nho (Ibravin), destaca a visi-
bilidade tanto dos destinos 

enoturísticos como do pró-
prio vinho brasileiro após 10 
edições. O dirigente acredita 
que a série de ações acabou 
incentivando a realização de 
eventos pelas prefeituras e 
associações que acabam com-
plementando as atrações no 
período. “Iniciamos com des-
contos em produtos até che-
garmos ao desenvolvimento 
de atrações específicas para 
o Dia do Vinho. Em 2019, 
completando uma década, po-
demos brindar a chegada de 
novos roteiros e a consolida-
ção de regiões já conhecidas. 
Todo esse movimento é im-
portante para ampliarmos a 
cultura do vinho no país e a 
promoção do turismo de ex-
periência”, sinaliza.

Vale dos Vinhedos 
O Dia do Vinho chega ao 

décimo ano consecutivo, se 
expandindo para novas regi-
ões e passa a se chamar Dia 
do Vinho Brasileiro. Neste 
ano, municípios e empreendi-
mentos dos estados de Minas 
Gerais, Paraná e Santa Cata-
rina passam a integrar a sé-
rie de ações simultâneas que 
ocorrem entre 17 de maio e 2 
de junho de 2019.

Dentre as regiões partici-
pantes desde a primeira edi-
ção, está o Vale dos Vinhedos, 
principal destino de enotu-
rismo no Brasil, reconhecido 
como Denominação de Ori-
gem de Vinhos. Descontos 
em compra de produtos no 
varejo, degustações especiais 
e em barrica, degustações 
verticais, passeios de trator e 
experiências diferenciadas ao 
pôr do sol, cursos variados e 
até taça de vinho suco como 
cortesia em refeição são algu-
mas das atrações do Vale dos 
Vinhedos para o período.

As nuances do terroir do 
Vale dos Vinhedos se tradu-
zem em vinho e poesia no cui-
dadoso trablho das suas mui-
tas vinícolas. Administradas 

pelas próprias famílias fun-
dadoras, que acompanha cada 
etapa do processo de elabora-
ção, as vinícolas boutiques do 
Vale possuem rótulos únicos, 
com sabores e aromas que não 
são encontrados em nenhum 
outro lugar do mundo

Entre a lista de atra-
ções sensoriais estão cursos 
de degustações especiais na 
Vinícola Aurora e Casa val-
duga ( harmonização entre 
queijos e vinhos); Degustação 
de vinhos em Barrica na Vi-
nhos Larentis,  harmoniza-
ção de chacrutaria e vinhos 
na Pizzato Vinhas e Vinhos, 
descontos especiais em todos 
os restaurantes do Vale dos 
vinhedos, passeio de trator 
até os vinhedos, brinde de 
espumante, visitação, degus-
tação em vinícolas, Curso de 
Harmonização de queijos e 
vinhos; s experiências através 
da degustação de vinhos e es-
pumantes em diferentes eta-
pas de elaboração. Conhecen-
do as características de um 
vinho durante sua matura-
ção, degustando diretamente 
das barricas de carvalho, e de 
premiados espumantes,  du-
rante sua evolução em  cave 
subterrâneas, além do  Filó 
com tábuas de copa, queijo e 
salame; pão colonial e rechea-
do; cucas de frutas; conservas 
de ovos de codorna, azeitona, 
pepinos. Além de risoto ita-
liano; macarrão a bolognesa; 
polenta na chapa com e sem 
queijo; sagu; creme confeitei-
ro; abóbora em calda.

 Dentre as atrações  mu-
sicais estão as apresentações 
g ratuitas,  de pianista  e o 
Coral Vale dos Vinhedos,  nos 
dias 18/05, 16h – Praça Pa-
dre Rui Lorenzi – em frente 
a Igreja Cristo Rei, em Bento 
Gonçalves. 26/05, 15h – Pra-
ça Achyles Mincarone – a da 
“igreja redonda”, em Bento 
Gonçalves. 01/06, 15h – Via 
del Vino, centro de Bento 
Gonçalves.
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Os cogumelos têm esta-
do cada vez mais presentes na 
culinária do País, os fungos 
comestíveis além de sabor pe-
culiar são ricos em nutrientes 
importantes que ajudam na 
manutenção do organismo.

Os cogumelos são fontes 
de proteína, vitamina B12 e 
de zinco, além de conter pou-
quíssimas calorias e carboi-
dratos, possuem propriedades 
antioxidantes, além de esti-
mular a boa imunidade.

Produção em 
Bento Gonçalves
Daniela Fidelis Festa, 

única produtora de cogume-
los de Bento Gonçalves, cul-
tiva os fungos comestíveis em 
sua propriedade no Vale dos 
Vinhedos, produz dois tipos 
de cogumelos o Paris e o Por-
tobello.

Cogumelos: persistência e dedicação rendem        fungos ricos em propriedades
Cogumelo Paris
O cogumelo Paris é co-

nhecido por champignon, é 
comumente vendido em con-
serva nos supermercados e a 
receita mais comum utilizan-
do eles é o estrogonofe, mas 
também pode ser vendido in 
natura, apresenta coloração 
branca e sabor neutro, além 
de fornecer ao organismo vi-
taminas do complexo B, como 
a B5 e B12 e incentivar a pro-
dução do hormônio insulina.

Cogumelo Portobello
Já o cogumelo Portobello 

tem a textura grossa e sabor 
mais marcante, para os vege-
tarianos ele é um excelente 
substituto a carne em decor-
rência da sua textura, muitas 
receitas são feitas com o co-
gumelo deste tipo grelhado 
na churrasqueira ou rechea-

Cogumelos 
recheados 
com queijo
Ingredientes

10 cogumelos paris ou por-
tobello com os talos removi-
dos;
1 colher de sopa de azeite de 
oliva;
½ cebola pequena picada;
1 dente de alho picado;
¼ xícara de chá de queijo par-
mesão ralado;
¼ xícara de chá de gorgonzo-
la picado;
pimenta do reino a gosto;
Tempero verde a gosto;
Sal;
Manteiga para untar.

Modo de preparo
Em uma panela, adicione 

o azeite e a cebola e o alho e 
refogue até dourar. Em uma 
tigela, misture os queijos, o 

Receitas com os cogumelos Paris e Portobello
tempero verde, a pimenta e 
o sal. Recheie os cogumelos 
com a mistura e acomode-os 
em uma forma untada. Asse 
por 20 minutos em forno mé-
dio e retire quando o queijo 
estiver gratinado.

Medalhão com 
cogumelos 
Portobello e vinho
Ingredientes

4 filés grandes e bem macios 
(de filé-mignon, alcatra ou 
maminha)
Sal e pimenta a gosto
2 dentes de alho amassados
1 colher de óleo ou azeite
1/2 cebola bem cortadinha
1 copo de cogumelo do tipo 
Portobello, fatiados
1 copo de vinho tinto seco
1 colher de manteiga

Modo de preparo

Tempere bem a carne 
com sal, pimenta e alho. Es-
palhando o tempero nos dois 
lados. Reserve.

Em uma frigideira gran-
de, aqueça o óleo e coloque 
os filés para fritar (cerca de 3 
minutos de cada lado).

Retire da panela e leve ao 
forno (a 180°C) por 12 a 15 
minutos.

Enquanto isso, volte a fri-
gideira para o fogo, coloque 
um fio de azeite e acrescente 
as cebolas. Deixe refogar até 
que as cebolas estejam quase 
transparentes.

Acrescente os cogumelos 
com uma pitada de sal e pi-
menta. Misture bem.

Quando os cogumelos 
estiverem começando a fi-
car macios, adicione o vinho, 
abaixe o fogo para médio e 
deixe cozinhar até que a be-
bida evapore quase por com-
pleto.

Coloque a manteiga, des-
ligue o fogo e sirva sobre a 
carne.

Cogumelos 
recheados com atum
Ingredientes

4 cogumelos grandes inteiros
1 lata de atum
1 cebola média
2 cenouras
1/2 pimento verde
Salsa
1 copo de vinho branco
Sal, pimenta e azeite q.b.
Queijo da parmesão ralado

Modo de preparo
Comece por limpar os co-

gumelos, retirando o pé e al-
guma parte de dentro. Regue 
com azeite e um pouco sal e 
leve ao forno por 5 minutos.

Pique em pedacinhos 
bem pequenos a cebola, as 
cenouras, o pimento e o pé e 
parte de dentro dos cogume-
los. Junte tudo numa caçarola 
com azeite, que deve estar li-
geiramente quente.

Deixe refogar tudo du-
rante cerca de 5 a 7 minutos. 
Tempere com sal e pimenta a 
gosto.

Junte o atum, o vinho 
branco, mexa sempre e, se 
necessário, retifique os tem-
peros.

Por último junte a salsa 
picada.

Quando os cogumelos es-
tiverem assados, recheie com 
este preparado e coloque o 
queijo ralado por cima. Leve 
ao forno novamente por cerca 

de 5 minutos.

Risoto de cogumelos 
e vinho branco
Ingredientes

2 xícaras de arroz arbóreo
1 bandeja de cogumelos Pa-
ris, ou outro de sua preferên-
cia, cortados na transversal
1 cebola picada
1 tomate sem sementes pica-
do
2 talos de salsão picados na 
longitudinal e depois picados 
em pedaços pequenos
2 dentes de alho picados
3 colheres de azeite
1 copo de vinho branco seco
Pimenta-do-reino
Sal
70 gramas de queijo parme-
são
3 colhes de creme de leite 
fresco ou de manteiga
3 xícaras de caldo de legumes 
ou mais
Salsinha e cebolinha picadas

dos. O Portobello é fonte da 
vitamina B2, que promove 
absorção de proteínas e atua 
na geração de energia, além 
da B3, que age como redutora 
do colesterol.

A produtora cultiva os 
cogumelos a cerca de 10 anos 
e conta que a ideia de cultivo 
de foi do cunhado dela Orval 
Perego e foram sócios duran-
te 7 anos, após este tempo ele 
ficou doente e ela seguiu com 
os cuidados com os cogume-
los.

Cultivo
O cultivo dos cogumelos 

é feito em um galpão de cer-
ca de 96m², divididos em duas 
salas, que devem ser climati-
zados, vedando passagem de 
frio excessivo e de calor. Em 
cada sala tem aproximada-
mente 40 sacos de cultivo dos 

Cogumelos Paris recheados com queijo , além de muito saborosa a re-
ceita trás muitos nutrientes

Espaguete com molho de cogumelos receita prática e muito saborosa

Daniela fazendo a colheita diária de cerca de 30 quilos de champignon
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começou a produzir o com-
posto natural para o cultivo 
dos cogumelos, o substrato é 
produzido a partir de palha 
de cana e demais produtos, 
como, gesso, farelo de trigo, 
de soja.

Cuidados e 
dificuldades
A produtora enfatiza que 

os cogumelos precisam de 
muito cuidado, afirma: “eles 
precisam ter ventilação e ser 
mantidos em temperatura de 
15° a 18° graus, além de ou-
tra temperatura para semear, 
que deve ser entre os 20° ao 
30°”.

A maior dificuldade é a 
produção nos meses de janeiro 
e fevereiro, ela disse que não 
consegue produzir porque é 
muito calor, de março a no-
vembro a produção é melhor.

Daniela afirma “Não é 
fácil o cultivo do cogumelo, 
muitas vezes dá errado mes-
mo colocando os mesmos in-
gredientes, por isso tem tão 
poucos produtores. Muitas 
vezes eu não tenho cogumelo 
por que a produção não vin-
gou. Ela afirma que o apren-
dizado é constante e que com 
mais investimento a produção 
poderia crescer”.

Produção e 
comercialização
São produzidos em média 

30 kg por dia. O champignon 
fresco é vendido no peso para 
os restaurantes e mercados, 
o quilo é R$30, já o vidro de 
conserva de 200 gramas sai 
por R$10. São vendidos aos 
turistas bandejas de 200 gra-
mas por R$10 ou cinco por 
R$30, já o Portobello é R$ 
40,00 o quilo.

Modo de preparo
Esquente o azeite, frite 

o alho, em seguida a cebola, 
depois coloque o cogumelo, 
adicione a metade do vinho, 
o tomate, o salsão, meio copo 
do caldo de legumes e deixe 
cozinhar até ficarem macios. 
Na sequencia coloque o ar-
roz, o restante do caldo de 
legumes, o vinho que sobrou, 
a pimenta-do-reino moída na 
hora e o sal. Mexa constante-
mente.

Regue o arroz com o cal-
do até quando o arroz estiver 
no ponto de sua preferência, 
coloque o creme de leite ou 
manteiga, mexa  mais, e de-
pois adicione o queijo parme-
são ao final.

Sirva com salsinha e ce-
bolinha picada sobre o Risoto 
e mais parmesão, se desejar.

Espaguete como 
molho de cogumelos
Ingredientes
Sal

450 g de espaguete
680 g de cogumelos mistos – 
Portobello e
1/3 xícara de azeite de oliva 
extra-virgem
2 alho-porós
3 a 4 dentes de alho finamen-
te picados
Pimenta-do-reino moída na 
hora
2 colheres de sopa de tomilho 
fresco finamente picado
1/2 xícara de vinho branco 
seco
1/2 xícara de creme de leite

Queijo parmesão ralado

Modo de preparo
Aqueça água para fer-

ver para o espaguete, salgue 
a água, junte o espaguete e 
cozinhe até ficar al dente. 
Limpe os cogumelos com um 
pano úmido. Remova as has-
tes. Corte os cogumelos em 
fatias finas. Aqueça uma fri-
gideira grande e funda com 
azeite de oliva extra-virgem 
em fogo médio-alto. Adicio-
ne os cogumelos e cozinhe 
até ficarem bem dourados e 
macios, 10 minutos.

Enquanto os cogumelos 
cozinham, corte o alho-poró 
ao meio no sentido do com-
primento. Apare as folhas 
e a extremidade da raiz. 
Corte o alho-poró em fatias 
finas, e em seguida lave vi-
gorosamente em uma bacia 
de água fria, separando to-
das as camadas para retirar 
qualquer sujeira. Deixe o 
alho-poró de molho por al-
guns minutos, e em seguida 
retire da água e seque com 
papel-toalha.

Adicione o alho-poró aos 
cogumelos junto com o alho 
e tempere com sal, pimenta 
e tomilho fresco. Cozinhe 
por mais 3 a 4 minutos, em 
seguida acrescente o vinho, 
reduza durante meio minu-
to, e então junte o creme de 
leite e aqueça. Cubra o es-
paguete com o molho, mexa 
e ajuste o tempero. Cubra 
com queijo ralado à mesa.

cogumelos, dentro deste saco 
está o composto e as semen-
tes, o processo dura cerca de 
40 dias para o composto ficar 

pronto e mais 20 dias para co-
meçar a colheita e produz por 
40 dias.

Há cerca de um ano ela 

Bagaço de cana em processo para 
realização do composto

Champingnons cultivados em 
composto natural feito pela pró-
pria produtora

Cogumelos Portobello,  são bem maiores que o champignon

Cogumelos do tipo champignon - os cogumelos maiores são vendidos 
in natura

Os cogumelos menores não são desperdiçados, são os utilizados para 
fazer a conserva
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Serve para fertilizar can-
teiros, hortas, vasos, árvores. 
A maioria das plantas agrade-
cerão esse adubo de casca de 
ovo moída. Use uma colher de 
sopa por canteiro, ou uma co-
lherinha de café, por vaso. O 
ideal é não ultrapassar os 50 
gramos de pó de casca de ovo 
por cada metro linear de solo, 
nas hortas e pomares.

Casca de ovo nós sabe-
mos que são riquíssimas em 
cálcio, potássio e magnésio, e 
que é muito bom misturá-las 
ao composto, à terra dos vasos 
e da horta. Mas, tem recei-
ta que ajuda esses minerais a 
estarem mais disponíveis para 
as plantas, bem mais do que 
estão quando se usa a casca de 
ovo pura.

Claro que você pode colo-
car as cascas dos ovos que vai 
usando, quebradas na mão, 
diretamente nos seus vasos, 
ou na composteira mas, os mi-
nerais demorarão muito tem-
po para chegar até a planta.

Para melhorar a dispo-
nibilidade destes nutrientes, 
você deverá moer as cascas 
até fazer uma farinha fina (1ª 
receita), ou se aproveitar das 
reações químicas que os tor-
nam mais disponíveis para as 
plantas, como mostro na se-
gunda receita:

Receita - farinha 
de casca de ovo
Um dos jeitos é você jun-

tar as cascas de ovos, secar à 
sombra (para não perder o 
nitrogênio que contêm), moer 
tudo no liquidificador até ob-
ter uma farinha fininha. Só 
faça a moagem quando as cas-
cas estiverem bem secas. Jun-

Casaca de ovo  como adubo

te tudo em um pote de vidro, 
com tampa e guarde em local 
fresco.

Serve para fertilizar can-
teiros, hortas, vasos, árvores. 
A maioria das plantas agra-
decerão esse adubo de casca 
de ovo moída. Use uma colher 
de sopa por canteiro, ou uma 
colherinha de café, por vaso. 
O ideal é não ultrapassar os 
50 gramos de pó de casca de 
ovo por cada metro linear de 
solo, nas hortas e pomares. 
Espalhe sobre a terra. Faça 
essa adubação a cada 40 dias. 
Se preferir aplicar com maior 
frequência, divida a dose.

Você também deverá 
acrescentar casca de ovo, 50 
gr a cada 20 litros de terra, 
quando for preparar o subs-
trato para fazer novos vasos 
e canteiros. Algumas plantas 
não gostam da alcalinização 
que a casca de ovo em pó vai 
operar no solo - evite usar em 
azaleias, prímulas, gardênias, 
plantas carnívoras, entre ou-
tras. 

Receita - solução 
de cálcio com 
casca de ovo
Uma das melhores ma-

neiras para se disponibilizar o 
cálcio das cascas de ovo para 
uso direto das plantas é fa-
zendo uma Solução de Cálcio, 
pela reação química das cas-
cas com o vinagre. Ao juntar 
cascas secas de ovo com vina-
gre “teremos uma reação quí-
mica que irá liberar dióxido 
de carbono (CO2), restando 
um sal de Solução de Cálcio 
em água (H2O), o acetato de 
cálcio (Ca(C2H3O2)2). Este 
sal de cálcio liberado pela re-
ação química é mais biodis-
ponível do que em sua forma 
anterior (CaCO3), o que o 
torna de alto valor biológico, 
de fácil e rápida absorção pe-
las plantas”, como explica o 

blog MungoVerde.
Para esta preparação você 

vai precisar de cascas de ovos 
secas ao sol(vai perder o ni-
trogênio mas ganhar em ra-
pidez), sem as películas inter-
nas, vinagre (de maçã, arroz 
ou vinho) e um pote de vidro 
com tampa.

Modo de fazer: seque as 
cascas ao sol durante 3 dias, 
remova as membranas e que-
bre as cascas, com pilão ou 
com as mãos, em pedaços 
pequenos. Coloque as cascas 
em uma panela e leve ao fogo 
baixo (15 a 20 minutos), me-
xendo sempre, para consumir 
qualquer resíduo orgânico 
que ainda esteja no material. 
Deixe as cascas esfriarem.

No vidro, coloque as cas-
cas e junte o vinagre na pro-
porção de 1:3, em volume 
(quer dizer, para 50 ml de 
cascas piladas junte 150 ml 
de vinagre). Se usar vinagre 
de vinho dilua-o com 50% de 
água.

Tampe o vidro com um 
pano, ou deixe a tampa frou-
xa, para que a mistura possa 
respirar e expelir os gases 
que se formarão. Guarde o 
vidro em local fresco, com 
luz indireta. Todo o processo 
de fabricação da Solução de 
Cálcio demorará uns 15 dias 
- estará terminado quando o 
líquido não soltar mais bolhas 
mas, se você acrescentar mais 
vinagre, a reação ainda con-
tinuará por um bom tempo 
então, quando estiver pron-
ta a primeira reação, retire a 
solução e guarde-a em uma 
garrafa, para uso, e volte a 
acrescentar vinagre às cascas 
que restaram.

Este adubo deverá ser 
usado diluído em água, de 
30 em 30 dias, como água 
de rega para as plantas que 
estão na fase reprodutiva ou 
que apresentam carência de 
cálcio. 
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Ingredientes
5 ovos
½ xícara de chá de água (em 
temperatura ambiente)
1 colher de sopa de manteiga
2 xícaras de chá rasas de açú-
car
4 xícaras de chá rasas de fari-
nha de trigo
1 colher de sopa de essência 
de baunilha
2 colheres de sopa de rasas de 
fermento em pó
45 g de emulsificante
corante preto e rosa (ou mar-
rom) em gel

Modo de preparo
Na batedeira, bata os 

ovos e o açúcar em velocida-
de alta, até obter um creme 
claro e fofo.

Adicione a farinha de 
trigo, a manteiga, o emulsi-
ficante, a essência de bauni-
lha, a água e o fermento em 
pó e volte a bater até obter 
uma massa homogênea.

Separe metade da mas-
sa.

Divida essa metade em 
suas partes iguais. Em uma 
delas, misture o corante em 
gel preto.

Na outra metade, mistu-
re o corante em gel rosa ou 
marrom.

Coloque a massa preta 
em um saco de confeitar com 
o bico perlê.

Bolo oncinha  para fazer sucesso nos chás da tarde!

Em uma forma forrada 
com papel manteiga, faça 
bolinhas com o bico perlê e a 
massa preta. Essas bolinhas 
serão as bordas da mancha 
da onça

Coloque a massa branca 
em um saco de confeitar com 
o bico pitanga e coloque a 
massa em volta das bolinhas 
pretas.

Coloque a massa rosa em 
um saco de confeitar com o 
bico pitanga e preencha o 
interior das bolinhas.

Em seguida, cubra toda 
a massa rosa com a massa 

branca.
Sobre a massa branca, 

faça novamente as bolinhas 
com massa preta e bico perlê 
e preencha o interior da bo-
linha com a massa rosa.

Por cima das manchas da 
onça, coloque a massa bran-
ca e recomece o processo, fi-
nalizando com as machinhas 
da onça.

Leve para assar em for-
no médio preaquecido até o 
bolo corar.

Retire do forno, espere 
esfriar completamente e de-
senforme.

Que tal encher uma 
meia de sal para curar a 
chatíssima dor de ouvido? 
(E outras dores também). O 
sal é um produto que deve 
ser usado com muita parci-
mônia na cozinha, mas pode 
se tornar um aliado valio-
so para o nosso bem-estar, 
pois está incluído entre os 
remédios indispensáveis da 
nossa farmácia natural.

O sal quente é um exce-
lente remédio natural para 
vários problemas de saúde, 
inclusive a dor de ouvido.

É especialmente da me-
dicina tradicional chinesa 
que vem a utilização do sal 
quente como remédio para 
a saúde, mas é preciso dizer 
que este ingrediente de uso 
comum era frequentemente 
usado pelas nossos avós em 
várias situações, especial-
mente naquelas onde temos 
dores localizadas em um ou 
mais pontos do corpo

Se sentir dor de ouvido, 
faça este remédio caseiro 

TRUQUE DA NONA

Meia de sal: a solução natural cotra ador de ouvido

simples e fácil de realizar, 
basta preencher uma meia 

com sal quente.
Para preparar a meia de 

sal você só vai precisar de:
Uma meia branca 100% 

algodão
Sal grosso integral
A meia deve necessaria-

mente ser branca e de algo-
dão pois as meias coloridas 
ou feita de materiais sin-
téticos podem, em contato 
com o calor, liberar subs-
tâncias indesejáveis ou até 
mesmo derreter. O sal deve 
ser grosso pois o fino pode 
se espalhar pelo chão.

Frigideira
Fogão
Modo de fazer a meia de 

sal
Coloque 1/2 xícara de 

sal grosso em uma frigidei-
ra e deixe o sal se aquecer 
por alguns minuto até que 

comece a estalar.
esligue o fogo e despe-

je o sal em uma meia, faça 
um nó e depois de a meia 
ter se resfriado um pou-
co (cuidado para que não 
se queimar), coloque-a em 
seu ouvido mantendo-a por 
aproximadamente 20 minu-
tos.

Uma outra maneira de 
se preparar a meia é inserir 
o sal dentro dela antes, para 
depois esquentá-la na frigi-
deira por uns 5 minutos.

Repita a operação mais 
vezes ao dia se precisar, 
reutilizando o mesmo sal 3, 
4 vezes depois. No entanto, 
depois de ter usado para 
este fim, este sal deve ser 
descartado e não reutiliza-
do para cozinhar.

Outras utilizações:
A compressa de sal 

quente pode ser útil em 
muitas outras situações e é 
um remédio natural seguro 
e eficaz para as crianças.

Aqui estão os casos em 
que você pode experimentar 
usar este simples remédio 
caseiro:

Sinusite e resfriado
Bronquite e catarro
Dor na cervical
Cólicas menstruais e re-

nais
Dor nas costas
Reumatismo
Dor de dente
Em alguns dos casos 

acima, visto que a área a ser 
aquecida é maior, pode ser 
conveniente usar em lugar 
da meia, um pano de algo-
dão, sempre branco, preen-
chido com sal quente, a fim 
de cobrir melhor áreas do-
lorosas do corpo.
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Não tem mistério para 
plantar orquídeas em cocos. 
Você só precisa preparar o 
coco para receber sua plan-
ta orquídea. Para fazer isso, 
deixe o interior da casca de 
coco inteiramente vazio. De-
pois faça vários furos com 
furadeira.

Para usar como substra-
to para suas orquídeas para 
plantar em cocos, use chips 
de coco. É só cortar vários 
pedacinhos de coco e esse 
será o seu substrato (terra) 
para a orquídea.  Há a pos-
sibilidade também de usar 
substrato a base de pedra 
brita e carvão. Muita gente 
faz assim para que o subs-
trato drene melhor e não 
retenha líquido, com risco 
de apodrecer as raízes.Se 
for fazer dessa forma, é pre-
ciso que você dê nutrientes 
a planta de alguma forma. 
Seja por trouxinhas com 
adubo ou na hora da rega. 

Lindas orquídeas em cocos, como plantar
Utilizando um líquido com 
adubo natural.

Antes de usar os chips 
de coco e até mesmo a cas-
ca do coco nas orquídeas, é 
preciso deixar a casca do 
coco e os chips de molho na 
água. Faça isso e deixe de 
molho por aproximadamen-
te 3 dias. Faça isso para tirar 
grande parte do tanino pre-
sente no coco.

Retire o tanino pois as 
orquídeas não gostam dessa 
substancia. Faça isso e suas 
orquídeas ficaram muito fe-
lizes com suas novas acomo-
dações. :)

Agora é só cortar o coco 
e fazer  furinhos no funco 
para o excesso de água sair.

Faça suportes de ma-
cramê com barbates rústi-
cos, para ficar mais  char-
moso, Você pode colocar na 
sacada de seu apartamento 
ou  no pátio da casa, e até 
amarrado nas árvores.

Ingredientes
1 pacote de ameixa
500 g de farinha de trigo
250 g de margarina 
primor
3 gemas

Modo de Preparo
Em uma bacia coloque 
a margarina, as gemas 
e por último a farinha 
de trigo aos poucos, até 
soltar das mãos
Quando soltar das mãos 
é só modelar nas fominha 
de empadas, colocar o 
recheio de leite conden-
sado,
Uma Ameixa em cada 
forminha
Coloque para assar em 
forno quente
Rende 150 tamanho festa

Tartelete de leite condensado e ameixa


