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Uma planta que cresce 
pouco,  de 60 cm a 1 m,  que 
pode ser plantada em casas 
e condomínios também é 
a principal arma contra a 
dengue porque atrai a li-
bélula, um inseto predador 
do mosquito da dengue e da 
febre amarela.

Normalmente  cultiva-
da como cobertura vegetal, 
floresce em até 90 dias, ou 
seja: 4 a 5 vezes mais rápido 
que as outras 550 espécies 
de crotalárias existentes 
no mundo, que geralmen-
te demoram de 6 meses a 1 
ano para dar flores.

Devido ao porte baixo 
e por ser uma espécie má 
hospedeira de nematóides, 
tem rápido florescimento, 
se torna um dos melhores 
adubos verdes de pomares 
e  plantações . Controla 
ervas daninhas e fornece 
nitrogênio para a cultura 
consorciada, por seu porte 
baixo permite o trânsito de 
máquinas e pessoas nas en-
trelinhas. São plantas pou-
co exigentes e com grande 
potencial de fixação bioló-
gica de nitrogênio. O seu 
crescimento é mais rápido e 
tem sido muito usada como 
adubo verde em rotação 
com diversas culturas e no 
enriquecimento do solo.

O manejo (corte/incor-
poração/dessecação) deve 
ser feito na fase de pleno 
florescimento, quando o 
adubo verde apresenta o 
máximo acumulado de nu-
trientes.

Crotalária Breviflora é a melhor solução contra
o mosquito da dengue

Nas cidades podem ser 
plantadas  em terrenos bal-
dios, quintais, jardins, va-
sos e inclusive nas margens 
dos rios, ela atrai a Libélula 
que põe seus ovos em água 
parada e limpa, da mesma 
maneira que o Aedes Ae-
gypti.

Os ovos nascem, vi-
ram larvas e essas larvas se 
alimentam de outras lar-
vas, inclusive do mosqui-
to transmissor da dengue. 
Além de tudo isso, a libé-
lula adulta se alimenta de 
pequenos insetos e o Aedes 
Aegypti faz parte do seu 
cardápio, o que pode dimi-
nuir a manifestação.

Benefícios
Considerada um dos 

melhores Adubos Verde 
para terras improdutivas, 
traz Nitrogênio para a ter-
ra, e plantas ao redor;

Tem características re-
cicladoras, recuperadoras, 
protetoras, melhoradoras 
e condicionadoras de solos 
que não são férties;

Aumento da capacidade 
de armazenamento de água 
no solo;

Controle de nematóides 
fitoparasitos;

Descompactação, estru-
turação e aeração do solo;

Diminuição de amplitu-
de da variação térmica diu-
turna do solo;

Fornecimento de nitro-
gênio fixado direto da at-
mosfera;

Intensificação da ativi-

dade biológica do solo;
Produção de fitomassa 

para formação da cobertu-
ra morta;

Proteção de mudas-
-plantas contra o vento e 
radiação solar;

Proteção do solo contra 
os agentes da erosão e ra-
diação solar;

Rápida cobertura do 
solo e grande produção de 

massa verde em curto espa-
ço de tempo;

Reciclagem de nutrien-
tes lixiviados em profundi-
dade;

Recuperação de solos de 
baixa fertilidade.

Redução da infestação 
de ervas daninhas, incidên-
cia de pragas e patógenos 
nas culturas, quintais e jar-
dins;

Suprimento de matéria 
orgânica ao solo.

Fitorremediação, de-
sintoxicação do solo, redu-
ção de metais pesados e/ou 
resíduos de defensivos;

Matéria prima para 
compostagem;

Contribui para o se-
qüestro de carbono que en-
venena outras plantas sen-
síveis.

Prefeituras distribuem sistematicamente
sementes de Crotalária Breviflora

A cidade de Andradina 
e Rio Preto (SP), por regis-
trar altos índices de casos 
de dengue  e para ajudar no 
combate à doença a prefei-
tura resolveu aumentar a 
distribuição de sementes de 
crotalária para população.

O projeto começou em 
2014 quando Andradina re-
gistrou apenas 49 casos da 
doença. Um ano antes foram 
três mil casos confirmados. 
Em 2015 a cidade teve uma 
nova epidemia 1.829 casos 
positivos duas pessoas mor-
reram. Neste ano para aju-
dar a controlar a doença o 
objetivo é plantar quase 300 
quilos de semente.

A planta de origem in-
diana é muito usada na 
recuperação de solo. Em 
Andradina está espalhada 
por toda cidade mas a mis-
são dela é outra: proteger 
os moradores do mosquito 
que transmite dengue chi-
kunguya e o vírus zika. A 
crotalária atrai a libélula 

predador natural do Ae-
des aegypti. O engenheiro 
agrônomo Cláudio Gotardo 
explica que o inseto pode 
eliminar o Aedes aegypti 
quando ele já é adulto ou 
ainda em forma de larva. 
“Essa libélula vai fazer suas 
posturas em água limpa 
igual ao Aedes e a larva da 
libélula se alimenta da lar-
va do mosquito e a libélula 
adulta se alimenta também 
do mosquito adulto” afir-
ma o engenheiro agrôno-

mo. Para atrair os insetos 
a planta tem que produzir 
flores e a florada acontece 
de 90 a 120 dias. Para espa-
lhar as flores da crotalária 
pela cidade a participação 
do morador é importante. 
Por isso as agentes de saú-
de entregam sementes da 
planta durante as visitas 
casa a casa. “A gente está 
prevenindo com esta planta 
que é uma forma natural de 
combate” afirma a dona de 
casa Márcia Amaral.
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Na região da Serra, que 
detém 80% da área culti-
vada no Estado com pesse-
gueiro  e 85% da produção 
para consumo in natura, já 
foi concluída a colheita das 
variedades superprecoces, 
es precoces, principalmente 
a Kampai, seguida da varie-
dade Chimarrita. A infor-
mação é da Emater/RS-As-
car na região de Caxias do 
Sul, divulgada em convênio 
com a Secretaria Estadu-
al de Agricultura, Pecuária 

Serra gaúcha detém 85% da produção de pêssegos de mesa, 
com 3.450ha cultivados e produção de 52 milhões de quilos

e Desenvolvimento Rural 
(Seapdr).

“O início da safra acon-
teceu com 20 dias de atraso 
mas as condições climáticas 
de agosto e setembro, com 
bastante chuva e princi-
palmente frio, e um mês de 
outubro com pouca insola-
ção, retardaram o desenvol-
vimento e a maturação das 
frutas”, explica o engenhei-
ro agrônomo da Emater/
RS-Ascar, Enio Ângelo To-
deschini.

A colheita do pêssego na 
região se estende até o final 
de janeiro, com as varieda-
des tardias, principalmen-
te a Barbosa e a Eragil. A 
maioria das variedades de 
pêssego de mesa cultivadas 
na Serra Gaúcha é de polpa 
branca, apenas duas são de 
polpa amarela, sendo des-
tinadas apenas ao consumo 
in natura. Conforme To-
deschini, a fruta produzida 
na região abastece o RS e 
abrange todo o país.

Na safra 2019/2020, 

a produção estimada é de 
52 milhões de quilos, nos 
3.450 ha cultivados na Ser-
ra. “Com relação à qualida-
de, tivemos um mês de ou-
tubro e início de novembro 
com pouca insolação e, em 
dezembro e janeiro, melho-
rando muito a sanidade das 
plantas, a cor das frutas e o 
sabor. Então, os produtores 
estão colhendo maior quali-
dade dos pêssegos ”, ressalta 
Todeschini.

O engenheiro agrôno-
mo lembra que durante a 
colheita há diversas práti-
cas culturais recomendadas, 
sendo a principal estar aler-
ta com a mosca-das-frutas, 
que é a principal praga das 
frutas de caroço. Dessa for-
ma, há três anos é desenvol-
vido o Sistema de Alerta da 
Mosca-das-Frutas, por meio 
do qual os extensionistas da 
Emater/RS-Ascar visitam 
semanalmente os pomares 
para monitoramento das 
armadilhas e coleta de da-
dos, que são repassados à 
Embrapa Uva e Vinho, que 
divulga um boletim infor-
mativo toda quarta-feira. 
“A poda verde é outra práti-
ca muito importante para a 
ventilação da planta e para 

a intensificação da colora-
ção da fruta, aumentando o 
sabor. Também tem a adu-
bação de frutificação, para o 
enchimento da fruta das va-
riedades tardias, que recém 
foram raleadas, e o cuidado 
nos tratamentos preventi-
vos das principais doenças, 
especialmente a podridão 
parda, com o uso somente de 
produtos com registro e ob-
servando a carência”, orien-
ta Todeschini. Já o preço 
pago ao produtor, conforme 
o agrônomo, até o momen-
to está bem remunerador, 
devido à pouca oferta e ao 
atraso na colheita do volume 
maior, que é da variedade 
Chimarrita, satisfazendo os 
produtores da região.

 Para o engenheiro agrô-
nomo  Thompson Didoné a 
safra que está quase findan-
do está com excelente qua-
lidade. "pode-se perder um 
pouco no peso, pois o fruto 
ficou com pouco calibre em 
virtude da estiagem, mas o 
nível de açúcares e sanidade 
está acima da média, temos 
um fruto menor, mais firme, 
mais doce e com baixíssima 
incidência de podridão par-
da, que acontece em safras 
de alta 
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Bento Gonçalves e Pin-
to Bandeira juntas são res-
ponsáveis por 15% de toda 
a produção de pêssegos de 
mesa do país. Só em Pinto 
bandeira, as 400 proprie-
dades cultivam 1100 ha do 
fruto, produzindo em média 
18 mil toneladas de pêssego 
por safra

“A qualidade do pêsse-
go de mesa ofertado, nes-
ta safra, está excepcional”, 
disse o engenheiro agrô-
nomo da Ceagesp Gabriel 
Bitencourt. Ele foi respon-
sável pela palestra de aber-
tura do Encontro Estadual 
de Frutas de Caroço, com 
a presença de mais de 300 
produtores e técnicos, rea-
lizada no dia 10. Bitencourt 
trabalha no centro de quali-
dade do terceiro maior cen-
tro atacadista de alimentos 
do mundo e o primeiro do 
Brasil e da América Latina, 
conferindo a qualidade dos 
produtos e aponta os avan-
ços da produção local de 
pêssego.

Ele comenta que o abas-
tecimento de pêssegos do 
entreposto paulistana é 
praticamente realizado pe-
las estados de São Paulo e 
Rio Grande do Sul, a soma 
das duas unidades da fede-
ração ultrapassa os 90% do 
total. “Os dois estados não 
são concorrentes. Eles na 
verdade são complemen-
tares, pois a safra paulista  
começa  em setembro e vai 
aproximadamente até o fi-
nal da primeira quinzena de 
novembro. A partir daí, os 
gaúchos entram no merca-
do paulista levando a safra 
até o final de janeiro ou co-
meço de fevereiro”.

Bitencourt  destacou que 
os trabalhos de melhora-
mento genético conduzidos 
pela Embrapa Clima Tem-
perado deram uma nova 
cara à produção de pêssegos 
nas principais regiões pro-
dutoras. “As cultivares 'BRS 
Kampai', 'BRS Rubimel' e 
'BRS Fascínio' certamente 
já são as mais importantes 
na produção paulista,  que 
se concentra na região de 
Atibaia e Jarinu com áreas 
significativas no Sudoeste 
Paulista”, avaliou.

Os gestores das unida-
des responsáveis por esse 
avanço, Roberto Pedroso de 
Oliveira, Embrapa Clima 
Temperado, e José Fernan-

Encontro reúne mais de 300 produtores de pêssego e marca abertura da safra

do Silva Protas, Embrapa 
Uva e Vinho, estavam pre-
sentes no Encontro, junta-
mente com suas equipes de 
pesquisa, não apenas para 
repassar informações téc-
nicas, mas também para 
ouvir as demandas dos par-
ticipantes. Parte dessas 
solicitações já haviam sido 
previamente apresentadas e 
discutidas em reunião pré-
via pelo presidente da As-
sociação dos Produtores de 
Frutas de Pinto Bandeira 
(Asprofruta), Vagner Spa-
dari, entidade que foi reto-
mada recentemente.

“Com a retomada da As-
profuta, fica mais fácil para 
a Embrapa trabalhar de 
forma articulada e focada 
nas demandas do produto-
res, que passam a ter uma 
governança representativa. 
No passado, em conjunto, 
validamos a Produção In-
tegrada do Pêssego (PIP), 
que com certeza deverá ser 
retomada”, avaliou Protas. 
Ele destaca que a Produção 
Integrada contempla todo o 
universo de produção, desde 
a produção no campo até a 
pós-colheita e mercado da 
fruta, incluindo a rastreabi-
lidade.

Para Roberto Pedroso de 
Oliveira, que recentemente 
assumiu o cargo de chefe-
-geral da Embrapa Clima 
Temperado, esta atuação 
colaborativa entre as duas 
unidades e a Associação de 
produtores é imprescindível 
para otimizar os esforços 
de pesquisa, especialmente 
num momento onde a em-
presa precisa se reinventar 
para superar as restrições 

financeiras e a limitação de 
recursos humanos. “Está aí 
a conjuntura ideal para nos 
unirmos e pensarmos como 
Embrapa”, destacou. Ain-
da segundo Pedroso, este é 
um exemplo de como uni-
dades da Embrapa devem 
trabalhar, conjuntamente, 
em prol do desenvolvimento 
sustentável dos territórios 
onde atuam.

Vagner Spadari, presi-
dente da Asprofruta, desta-
ca que o sucesso do cultivo 
de pêssego no município 
é reflexo de todo o apoio e 
repasse de tecnologias rea-
lizado pela Embrapa e ins-
tituições de pesquisa, en-
sino e extensão envolvidas 
com a cultura, merecendo 
destaque as cultivares de-
senvolvidas pelo Programa 
de Melhoramento Genético 
conduzido pela Embrapa 
Clima Temperado. “Preci-
samos avançar ainda mais 
em alguns temas como por-
ta-enxertos adaptados à re-
gião que permita ampliar a 
nossa produção”, antecipou 
o presidente em reunião 
com os gestores da Embra-
pa.

Sobre isso, chamou 
atenção de Pedroso o pre-
domínio das cultivares de-
senvolvidas em Pelotas nos 
pomares da região. Outro 
ponto ressaltado por ele foi 
o interesse dos produtores 
pelos resultados de pesqui-
sa da Embrapa. “Represen-
ta que estamos cumprindo 
o nosso papel em relação a 
essa espécie cultivada, que 
a Embrapa está dando uma 
contribuição significativa 
pro setor produtivo”, afir-

mou. Segundo ele, a Uni-
dade irá seguir com seu 
programa de melhoramento 
genético de pêssego, am-
pliando com Unidades De-
monstrativas na Serra Gaú-
cha. A ideia é construir um 
grupo de trabalho em PIP, 
sob coordenação da Em-
brapa Clima Temperado, 
incluindo pesquisadores da 
Embrapa Uva e Vinho. 

Segundo a melhorista 
da Embrapa Clima Tem-
perado, Maria do Carmo 
Raseira, cinco Unidades 
de Observação estão sendo 
mantidas na Serra gaúcha 
para pesquisas com a cultu-
ra. Mas, para ela, o impacto 
positivo das variedades na 
região tem relação com o 
desenvolvimento, nos últi-
mos dez anos, de variedades 
de polpa branca, mais firmes 
e, consequentemente, mais 
resistentes ao manuseio, co-
lheita e transporte – como é 
o caso da 'BRS Kampai' e da 
'BRS Fascínio', além da cul-
tivar de polpa amarela 'BRS 
Rubimel'.

Maria do Carmo  co-
menta  que os grandes mer-
cados brasileiros preferem 
frutas doces, de polpa bran-
ca e sem caroço, que são ge-
ralmente macias. “Nós não 
pensamos apenas na Serra 
gaúcha, mas em termos de 
Brasil, de fruticultura bra-
sileira. Os resultados só são 
importantes na medida em 
que contribuem para que 
os fruticultores tenham 
opções de variedades com 
mais qualidade e maior fir-
meza e, com isso, alcancem 
melhores lucros e tenham 
melhor qualidade de vida”, 

completou. Já está prevista 
para o mês de março, a pró-
xima reunião que irá reu-
nir as equipes de pesquisa 
envolvidas na programação 
relacionada à pesicultura, 
com o objetivo de alinhar e 
fortalecer ações em parce-
rias entre as duas Unidades.

Dados
De acordo com dados 

apresentados pela Emater/
Rs-Ascar, Pinto Bandeira 
possui 40 propriedades ru-
rais com aproximadamente 
1100 hectares cultivadas 
com a fruta com uma pro-
dução de 18 mil toneladas.

Bento Gonçalves e Pin-
to Bandeira juntas são res-
ponsáveis por 15% de toda 
a produção de pêssegos de 
mesa do país. Os principais 
municípios produtores de 
pêssego de mesa no RS são 
Pinto Bandeira, Farrou-
pilha, Caxias do Sul, Ipê e 
Nova Pádua.

No RS, são 2438 produ-
tores que numa área total de 
4341ha produzem 72 mil to-
neladas de pêssego de mesa, 
obtendo uma produtividade 
de 16,6 t/ha. Já no pêssego 
para industria, as principais 
cidades produtoras são Pe-
lotas, Canguçu, Morro Re-
dondo, Cerrito e Candiota. 
São 1286 produtores gaú-
chos que cultivam uma área 
de 6191ha, produzindo 76 
mil toneladas da fruta, com 
uma produtividade de 14 t/
ha. As principais cultivares 
da Embrapa plantadas no 
município são 'Chimarrita, 
'BRS Kampai' e 'BRS Fascí-
nio', 'Chiripa', 'BRS Rega-
lo',  'BRS Rubimel'.
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Os Benefícios do Bicarbona-
to de Sódio Para a Pele são mui-
to uteis e podem ajudar muito na 
beleza. Muitas vezes, o bicarbo-
nato de sódio é um ingrediente 
presente em receitas que ajudam 
a clarear os dentes ou aliviar a 
azia e a má digestão, mas você 
sabia que também é possível 
usar o bicarbonato de sódio na 
pele para deixá-la mais bonita?

Algumas receitas podem re-
juvenescer sua pele, ajudá-la a se 
livrar das células mortas e dei-
xar a cútis mais macia. No en-
tanto, antes de usar o bicarbo-
nato de sódio na pele, você deve 
tomar alguns cuidados.

Bicarbonato de Sódio
para tratar a acne 
Pele forte e saudável é o fa-

tor que determina a confiança 
das pessoas. Quer você se sinta 
confiante ou não, depende prin-
cipalmente de sua pele estar 
limpa e forte o suficiente. No 
entanto, às vezes, não é tão bom 
quanto você espera. Você pode 
enfrentar com acne, espinha da 
mancha escura, sem saber como 
se livrar deles para chamar de 
volta o seu belo visual. Não se 
preocupe, neste caso, bicarbo-
nato de sódio irá ajudá-lo.

Entre os grandes benefí-
cios do bicarbonato de sódio, há 
também características surpre-
endentes que você pode tirar do 
bicarbonato de sódio para apli-
car em sua pele.

Especificamente, com os 
problemas de pele acima, você 
pode tomar um pouco de bicar-
bonato de sódio, porque é car-
regado com agentes anti-infla-
matórios, que são responsáveis   
por matar bactérias que causam 
sintomas de acne ou pele oleo-
sa. Além disso, o bicarbonato de 
sódio também é responsável por 
equilibrar o pH da pele, trazen-
do à sua pele a textura elástica e 
a cor brilhante.

Para fazer este remédio efi-
caz, você precisa misturar 1 co-
lher de chá de bicarbonato de 
sódio com um pouco de água 
para criar uma pasta lisa.

Então você toma esta pasta 

Benefícios do Bicarbonato de Sódio para a pele
para espalhar em sua pele uni-
formemente em 1-2 minutos

Depois disso, você enxágua 
com água fria.

Você deve repetir este remé-
dio em uma base diária durante 
3 dias, em seguida, 1-2 vezes por 
semana para obter o melhor re-
sultado para a sua pele.

Bicarbonato de Sódio
para Iluminar a pele
Para qualquer pessoa, a pele 

é a parte que precisa ser tratada 
com cuidado, porque se você não 
cuidar dela com cuidado, você 
terá que suportar o tom de pele 
irregular, o que significa que seu 
rosto pode ficar em algum ponto 
escuro. E isso não é realmente 
uma coisa boa.

Se você quiser melhorar a 
aparência da pele e iluminar 
toda a pele do rosto, vá em busca 
do bicarbonato de sódio e dei-
xe-o ajudá-lo a lidar com esse 
problema. Na verdade, o bicar-
bonato de sódio pode se tornar 
um esfoliante mágico, que pode 
equilibrar o seu nível de pH e 
enxaguar completamente as cé-
lulas mortas. Como resultado, 
você obterá a pele brilhante e 
suave com o tom de pele unifor-
me. Com este remédio especial, 
você pode seguir a primeira op-
ção:

Você precisa preparar bicar-
bonato de sódio, água de rosas 
ou um pouco de água doce pri-
meiro.

Então, você toma 1-2 co-
lheres de chá de bicarbonato de 
sódio para misturar com uma 
quantidade igual de água ou 
água de rosas.

Misture bem e aplique esta 
solução na pele do seu rosto.

Deixe descansar por 1 mi-
nuto e esfregue por um tempo.

Para terminar, lave-a com 
água limpa e seque-a.

Você deve repetir este mé-
todo 1-2 vezes por semana para 
obter o melhor resultado.

E não se esqueça de usar um 
hidratante em sua pele depois de 
usar a mistura de bicarbonato 
de sódio.

Além disso, você pode seguir 

outra opção para obter uma pele 
mais clara

Você precisará misturar 1 
colher de sopa de bicarbonato de 
sódio com um pouco de suco de 
limão e 4-5 gotas de azeite.

Uma vez que é misturado 
completamente, você aplica esta 
solução na pele do rosto e deixe 
descansar por 5 minutos

Você enxágua com água fria 
depois disso

Você deve reaplicar esse mé-
todo 2-3 vezes por semana para 
obter o melhor resultado.

Bicarbonato de Sódio
para coceira
Em direção à pele, ainda há 

alguns benefícios do bicarbonato 
de sódio que você deve saber. Es-
pecificamente, o bicarbonato de 
sódio pode ser totalmente usado 
para lidar com a coceira da pele 
e erupções cutâneas efetivamen-
te em casa.

Todos vocês devem concor-
dar que a coceira da pele é um 
sintoma realmente irritante que 
aparece na pele. Pode ser causa-
do por efeito externo e interno 
na pele. Mas seja qual for o mo-
tivo, bicarbonato de sódio é al-
tamente recomendado para você 
combater com coceira e erup-
ções cutâneas.

Dentro do bicarbonato de 
sódio, você pode perceber a 
presença de propriedades anti-
-inflamatórias, que são o fator 
importante para reduzir a in-
flamação causando o inchaço e 
coceira em sua pele. Você deve 
seguir o guia aqui para uma pele 
limpa e saudável:

Se você tiver que lidar ape-

nas com uma pequena área de 
comichão, pode misturar bicar-
bonato de sódio com água na 
proporção de 3: 1.

Você mistura bem e aplica 
essa pasta na área com coceira.

Deixe descansar por um 
tempo e depois lave com água 
fria.

Você deve aplicar este méto-
do uma vez por dia até ver que há 
melhora na sua pele.

Se você tiver que enfrentar 
as erupções cutâneas e coceira 
se espalhando por seu corpo.

Você pode adicionar 1 xícara 
de bicarbonato de sódio na ba-
nheira contendo água fria.

Você mistura bem e depois 
encharca o corpo com essa solu-
ção por 10 minutos por dia.

Após um curto período de 
tempo, sua coceira será reduzi-
da.

Há apenas um aviso de que 
você deve consultar um médico 
se a situação for realmente séria.

Não tome muito bicarbonato 
de sódio, a menos que você peça 
ajuda de um especialista antes.

Benefícios Bicarbonato
de Sódio para a beleza
Nem todo mundo quer pos-

suir pele bronzeada e bronzea-
da, porque pode causar o tom de 
pele irregular e isso seria a razão 
por que tantas pessoas têm de 
enfrentar com atenção desne-
cessária dos outros.

A queimadura solar pode 
acontecer quando você fica ex-
posto ao sol por muito tempo 
sem aplicar nenhum método de 
cobertura. Você sabia que os be-
nefícios do bicarbonato de sódio 

podem ajudá-lo a tratar eficaz-
mente as queimaduras solares? 
Sim.

É verdade que o bicarbonato 
de sódio pode lutar com a sensa-
ção de queimação e coceira com 
eficiência, graças à sua natureza 
alcalina, que é considerada um 
efeito calmante para sua pele.

Além disso, incluídos no bi-
carbonato de sódio são agentes 
anti-sépticos e secantes suaves, 
que irão gerar na sua pele para 
tratar eficazmente as queimadu-
ras solares. Então agora, volte 
seu tom de pele e pele brilhante 
com bicarbonato de sódio:

Na primeira opção
Você pode misturar 1-2 co-

lheres de sopa de bicarbonato 
de sódio com um pouco de água 
fria.

Então você pega um pano 
limpo para mergulhar nessa so-
lução.

Esprema-o para lavar o ex-
cesso de água e use-o para apli-
car na área bronzeada por 5-15 
minutos.

Você deve reaplicar este mé-
todo 2-3 vezes por dia até ver 
que há uma melhora em sua pele.

Na segunda opção
Você pode colocar ½ xícara 

de bicarbonato de sódio em uma 
banheira de água fria.

Você mistura bem e depois 
embebe seu corpo nesta solução 
por 10-15 minutos. Ao ser feito, 
você sai e seque todo o seu corpo.

Você deve seguir este méto-
do uma vez por dia durante vá-
rios dias para livrar-se da pele 
bronzeada rapidamente.
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Ingredientes
250ml de álcool de ce-

reais; ¼ xícara de cravo; 
100ml de óleo de amêndoa 
(pode ser andiroba, coco ou 
azeite); 30 gotas de óleo es-
sencial de citronela.

Modo de preparo
1. Junte o álcool de ce-

reais e o cravo num pote 
de vidro transparente com 
tampa.

2. Deixe no sol (no para-
peito da janela ou do lado de 
fora, se possível) durante 5 
dias.

3. Quando o álcool de 
cereais já estiver impregna-
do da especiaria e bem escu-
ro, coe usando uma peneira 
fina e misture o óleo vegetal 
e os óleos essenciais.

4. Junte o álcool de cere-
ais e o óleo vegetal em uma 
garrafa grande e misture 
bem, chacoalhando a gar-
rafa.

Aproveitando o início 
da safra de uvas, separamos 
uma boa dica de beleza, lem-
brando que os cachos utili-
zados nesta máscara devem 
ser de uvas orgânicas.

A pele é exposta a danos 
causados   pela exposição ao 
sol e a outros agentes. Por 
sorte, a máscara natural de 
uva é perfeita para hidratar, 
revitalizar e rejuvenescer a 
pele.

A fruta tem a proprie-
dade antioxidante dos po-
lifenóis, isto é, ela evita a 
degradação das fibras de 
elastina e de colágeno, con-
tribuindo para manter a 
firmeza e a elasticidade do 
rosto.

Modo de preparo
e de uso
Corte as uvas ao meio 

Essa receita tem gos-
tinho de Minas uai! Super 
deliciosa que agrada a to-
dos,tem que ter apenas pa-
ciência para preparar e de-
pois degustar.Acompanhe 
o modo de preparo e faça ai 
na sua casa pra sua familia 
e até as visitas,sucesso pra 
você.

Ingredientes
1 quilo de açucar e 2 

quilos de jabuticaba.

Modo de preparo
Coloque a jabuticaba de 

preferência em um tacho 
ou se não tiver,numa panela 
bem grande e coloque todo 
o açúcar por cima.

Ligue o fogo alto e dei-
xe cozinhando.Não precisa 
colocar água e nem mexer.A  
medida qua as jabuticabas 
forem cozinhando,elas es-
tourarão e liberarão liqui-
do,bem como o açucar se 
dissolverá sozinho.

O caldo ficará roxo cau-
doso.Deixe cozinhando por 
30 minutos-Depois desse 
tempo,desligue e coe numa 
peneira.Separe o caldo das 
frutas,deixando a jabutica-
ba no tacho.

Na vasilha que colocou 

Ingredientes
2 xícaras de couve-flor; 

1/2 xícara de cebola pica-
da; 30g de farinha de ros-
ca; 25g de muçarela ralada; 
25g de parmesão ralado; 1 
colherinha de sal; 1 colheri-
nha de pimenta; 1 ovo; 1/4 
de xícara de cebolinha pica-
da; Azeite de oliva a gosto.

Modo de preparo
Cozinhe o couve-flor 

por 15 minutos e depois 

Repelente natural bifásico: 
simples, cheiroso e eficaz

5. Agite antes do uso e 
aplique no corpo, especial-
mente nas canelas e nos pés, 

nos braços, na nuca e no 
colo ou onde não estiver co-
berto por roupas.

Aprenda a fazer jabuticaba cristalizada

o caldo,leve novamente ao 
fogo até engrossar bem, em 
seguida coloque de novo o 
caldo grosso e deixe des-
cansando por 12  horas com 
o fogo  desligado, após esse 
tempo,coe o liquido numa 
peneira e reserve,pegue as 
frutas,retire as  sementes,e 
leve para  secar ao sol ao sol 
e de vez em quando tire do 
sol e deixe na sombra por 

um tempo para esfriarem e 
depois leve ao sol novamen-
te.

Esse  processo é impor-
tante porque o sol amolece-
rá a fruta.Ela tem que es-
friar para  evitar que fique 
mole.Quando estiver seca e 
dura,misture açucar refina-
do na fruta.Prontinho.

Já o caldo que coou,colo-
que-os em potes. Já é geleia.

Máscara de uva para evitar
as rugas

e esfregue delicadamen-
te na testa, no pescoço e 
no contorno da boca e dos 
olhos. Deixe a polpa da uva 
descansar sobre os pontos 
principais pontos do rosto 
por 20 minutos.

Para evitar o apareci-
mento de pés de galinha, 
você pode fazer um creme 
noturno. Basta misturar a 
polpa de duas uvas verdes 
sem sementes com duas 
cápsulas de vitamina E.

As sementes também 
são perfeitas para esfoliar a 
pele, pois ajudam a renovar 
as células e a ativar a pro-
dução de colágeno e elasti-
na. Para usá-las, basta es-
magá-las e misturá-las com 
óleo de amêndoa e aplicar 
no rosto limpo e seco. Repi-
ta o processo duas vezes por 
semana.

Receita de bolinho assado
de couve-flor

amasse-o com um garfo. 
Coloque-o em um recipien-
te e acrescente os demais 
ingredientes.

Misture tudo até formar 
uma massa consistente e, 
com as mãos, faça os boli-
nhos. Coloque-os em uma 
forma e pincele azeite de 
oliva a gosto em cada uni-
dade.

Asse-os a 190º C por 
15 minutos e estão prontos 
para servir.
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Quer inovar numa so-
bremesa deliciosa com uma 
bebida amada por muitos? 
Então experimente essa 
maravilhosa Mousse de Vi-
nho, receitinha incrível que 
preparamos para vocês.

 
Ingredientes
400 ml de vinho tinto 

seco; 1 lata de leite conden-
sado; 1 caixinha de creme 
de leite; 2 pacotes de gelati-
na de uva; 2 xícaras de água.

Modo de Preparo
Dissolver a gelatina em 

2 xícaras de água quente, 
deixar esfriar e reserve.

Ingredientes
200 g de manteiga sem 

sal; 1 xícara de chá de açú-
car; 1 lata de creme de leite; 
1 pacote de bolacha maize-
na; Leite, o quanto baste, 
para molhar a bolacha; 1 
lata de leite condensado; 4 
Colheres de Chocolate em 
pó (ou você poderá substi-
tuir o Leite Condensado + 
Chocolate em pó pelo Leite 
Condensado sabor chocola-
te comprado pronto).

Modo de Preparo 
Coloque a manteiga e o 

açúcar na batedeira e bata 
até obter um creme bem 
fofo e liso.

Acrescente o creme de 

Quer  preparar uma car-
ne deliciosa para hoje?

Então essa receita é ma-
ravilhosa,que dá água na 
boca e com certeza é sucesso 
,pois combina com a familia 
e amigos,e você vai receber 
muitos elogios e dai depois 
você me conta como foi esse 
prato incrível.

Veja os ingredientes  e o 
modo de preparo.

Ingredientes
da Costela
2 kg de costela de porco; 

3 dentes de alho amassados; 
Suco de 2 limões; Orégano a 
gosto; Alecrim a gosto; Sal 
a gosto; Pimenta-do-reino 
a gosto.

Ingredientes

Mousse de vinho para fazer
e se apaixonar

No liquidificador bata o 
leite condensado, o creme 
de leite e o vinho por apro-
ximadamente 10 minutos, 
depois acrescente as gelati-
nas. Leve a geladeira por 30 
min.

Calda
1 xícara de chá de vinho; 

10 colheres bem cheias de 
açúcar.

Preparo
Leve ao fogo baixo até 

formar uma calda grossa.
Dica: Se preferir, pode 

substituir o vinho por suco 
de uva.

Costelinha de porco
americana que é uma delicia

do Molho
1 colher de sopa de óleo; 

2 colheres de sopa de cebola 
picada; ½ xícara de açúcar 
mascavo; ½ xícara de vina-
gre branco; 2 colheres de 
sopa de molho inglês; 2 xí-
caras de catchup; 1 folha de 
louro; ½ xícara de água; Sal 
a gosto; Pimenta-do-reino a 
gosto.

Modo de preparo
do Molho
Em uma panela, coloque 

o óleo, refogue a cebola, o 
açúcar mascavo e adicione 
o vinagre branco, misture 
bem. Acrescente o molho 
inglês, o catchup a folha de 
louro e espere ferver, adi-
cione a água e finalize com 
sal e pimenta a gosto.

Modo de preparo
da Costela
Coloque as costelas em 

um refratário com a capa da 
gordura virada para cima. 
Tempere com o alho amas-
sado e deixe descansar por 
10 minutos. 

Regue com o limão, co-
loque um pouco de alecrim 
e orégano. 

Embrulhe em um saco 
plástico e deixe durante 5 
horas para a carne pegar 
bem o gosto do tempero.

Unte levemente uma as-
sadeira de vidro com azeite, 
coloque as costelas e leve 
para assar em forno pré-a-
quecido a 200ºC, a cada 15 
minutos tire e pincele com 
o molho, durante 40 minu-
tos.

Torta Alemã, receita simples e deliciosa
leite e bata rapidamente 
apenas para misturar. Des-
ligue a batedeira e reserve.

Separe um recipiente 
médio para montar o doce.

Acrescente um pouco de 
leite num prato fundo e mo-
lhe rapidamente algumas 
bolachas maisena no leite.

Forre o fundo do reci-
piente escolhido com uma 
camada de bolachas. Acres-
cente uma camada do creme 
reservado sobre as bolachas.

Acrescente mais uma 
camada de bolachas molha-
das no leite e repita o pro-
cedimento finalizando com 
a bolacha.

Faça um brigadeiro mole 
com o Leite Condensado e 

o chocolate em pó ou use o 
leite condensado pronto sa-
bor chocolate.

Cubra a última cama-
da de bolachas com o leite 
condensado sabor chocolate 
(comprado pronto ou o bri-
gadeiro mole).

Leve à geladeira por no 
mínimo 3 horas ou até que o 
doce fique bem gelado.

Retire o doce da gela-
deira e sirva a seguir

Dica
Você pode substituir o 

leite condensado de choco-
late por cobertura de sor-
vete sabor chocolate, fica 
ótimo por ser meio amargo 
quebra um pouco o doce.


