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Comparado a outros pa-
íses produtores de  vinho o 
Brasil tem muito que apren-
der a divulgar  o vinho nacio-
nal. Além de ser um produto 
caro para o bolso do brasileiro 
médio, ovinho no Brasil tem 
muito chão pela frente para 
tirar a imagem pernóstica que 
foi imputada pelos esnobes e, 
porque não, pelos produtores 
de vinhos.

Na Europa, onde o con-
sumo de vinho não é tratado 
como produto elitizado, o vi-
nho e seus derivamos têm cus-
to benefício que cabe no bolso 
de todos. Não é raro ver pes-
soas consumindo o vinho em 
todos os momentos e não só 
em ocasiões especiais. Os mí-
seros 2 litros por ano per cap-
ta - deixando de fora a região 
da serra gaúcha que se esforça 
muito para aumentar a média 
nacional de consumo -  con-
trasta com  os 62 litros por 
habitante por ano, seguido 
pelos 50 litros anuais per cap-
ta da França e os 44 da Itália

Os dados são de 2019 e 
marcam o consumo brasilei-
ro de 2,13 litros de vinho por 
habitante (calculando apenas 
os maiores de 18 anos).Pelo 
menos venceu a barreira dos 2 
litros, que há muitos anos es-
tava assombrando a indústria 
vinícola nacional.

Mas o que representam 2,3 
litros per capta anual? 380,4 
milhões de litros de vinhos fi-
nos e de mesa, destes somen-
te 69% são  rótulos nacionais, 
31% são de importados que,na 
sua grande maioria entram no 
Brasil com incentivos inacre-

Bebendo pouco e barato brasileiro consome só dois litros 
de vinho por ano

ditáveis.
Apesar de ser festejado 

pela empresa responsável pelo 
cálculo - Ideal Consulting -, 
já que a quebra da barreira da 
vergonha se deu num ano em 
que a economia nacional ras-
tejou,a grande verdade é que  
agrande parte dos 69% de 
consumo de 2019 é de vinhos 
baratos.

Segundo a  Ideal Consul-
ting  25% das garrafas vendi-
das  mal chegaram aos R$ 25. 
Outra análise feita pela em-
presa foi que "o valor médio 
do vinho importado, no ponto 
de venda, é de R$ 60. Se pen-
sarmos em todos os custos que 
incidem sobre uma garrafa, 
como imposto de importação, 
frete, rótulos etc. e etc., esta-
mos bebendo brancos e tintos 
que raramente superam o pre-
ço de US$ 2 na vinícola".

Outra análise da  Ideal 
Consulting é que "o portfólio 
das empresas mostra a for-
te tendência em apresentar 
para o consumidor as opções 
mais básicas de cada vinícola, 
o que deve ganhar força nes-
te ano. Assim como tendem a 
crescer os rótulos elaborados 
especialmente para o mercado 
brasileiro, não raro com um 
teor mais frutado e até adoci-
cado".

Vinho em lata e
espumante no 
carrinho de picolé
Seduzir consumidores 

mais jovens é a nova ordem: 
rótulos modernos, parceria 
com influenciadores digitais 
com mais de 1 milhão de se-

guidores, presença em eventos 
descontraídos, embalagens 
em lata, espumantes vendidos 
na praia em carrinhos de pi-
colé são algumas tentativas de 
democratizar o consumo. Mas 
nada adianta se o preço for 
inacessível ao consumidor mé-
dio. Primeiro de tudo  o Brasil 
precisa de uma política de in-
centivos fiscais para as indús-
trias concorrerem com os im-
portados que chegam no país 
a preço de banana, e segundo, 
e não menos importante que 
estes incentivos revertam em 
preço baixo na gôndola.

A Festa da Cuccagna fes-
teja a memória de nossos imi-
grantes italianos. Na ocasião, 
será contada a Lenda da Cuc-
cagna, lugar fabuloso cheio 
de todas as coisas apreciáveis, 
conforme registros em litera-
turas da Idade Média e início 
da Era Moderna.

A partir do século XVI 
em vários cartazes e quadros 
começa a aparecer a “Árvore 
da Cuccagna” fornecido pelo 
bem de Deus, situada às por-
tas do Paraiso e tendo-a como 
elemento central da cena. O 
povo dança ao redor, entre os 
ramos e o fruto da sorte, das 
coroas reais e instrumentos 
musicais as especialidades 
gastronômicas, tendo como 
o fruto não mais proibido de 
um Paraiso finalmente recon-
quistado.

6ª Festa da Cuccagna acontece
no Vale dos Vinhedos

Nas várias línguas o país 
assume vários nomes: na 
França se chama “Cocagne”, 
na Gran Bretanha “Cockaig-
ne”, na Espanha “Cucaña”. 
Há séculos os italianos se re-
feriam ao País da Cuccagna 
como Terra da Fortuna e hoje 
encontraram no Brasil a far-
tura em oposição a fome que 
passaram nossos antepassa-
dos.

Dia: 22 de fevereiro
Local: Vale dos Vinhedos | 

Videiras Carraro
Ingressos: Valor: R$ 

65,00 (Adulto) / R$ 35,00 (6 
a 10 anos) / Crianças até 5 
anos não pagam. Venda: www.
passeiosnovale.com.br, pelo 
e-mail circolotrentinobento@
gmail.com – WhatsApp: (54) 
9.9142.7711 e associados do 

Circolo Trentino di Bento 
Gonçalves.

Informações:  circolo-
trentinobento@gmail.com 
/ WhatsApp: +55 54 99142 
7711 / www.passeiosnovale.
com.br

Realização: Circolo Tren-
tino di Bento Gonçalves e 
Ponto de Cultura Vale dos Vi-
nhedos

Programação:
16h: Oficina Jogo da Mora
17h: Abertura com Histó-

ria da Cuccagna, degustação 
de uvas, colheita do salame 
nos parreirais, Pisa das Uvas,  
Campeonato Arvore da Cuc-
cagna, Cabo de Guerra, Filò 
com comidas típicas: Salame, 
copa, queijo, pão colonial, 
cuca, geleias, uvas, vinho e 
café.

Comparado aos países europeus que em média consomem 50 litros anuais per capta, o Brasil tem muito vinho a consumir

Democratizar o consumo do vinho passa pelo preço for inacessível ao consumidor médio

Primeiro de tudo o Brasil precisa de uma política de incentivos fiscais para as 
indústrias concorrerem com os importados

Não adianta incentivos fiscais se o benefício não chegar à gôndola
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TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

 Mais de cem pessoas es-
tieram na Embrapa Uva e 
Vinho para apresentação 
de resultados do Programa 
de Melhoramento Genético 
“Uvas do Brasil”, para a Serra 
Gaúcha. Variedades do Grupo 
Itália.  As cultivares de uva de 
mesa, BRS Vitória, BRS Isis 
e BRS Melodia, que estão em 
domínio público, cultivadas a 
partir de material propagati-
vo mais sadio, disponibilizado 
pelo Programa de Qualida-
de de Mudas também foram 
apresentadas ao público.

Os participantes foram 
divididos em quatro grupos 
e puderam conhecer as uvas 
no parreiral modelo, além 
de esclarecer dúvidas sobre 
a implantação do vinhedo; o 
sistema de condução; o mane-
jo recomendado, os cuidados 
e as características de cada 
uma das cultivares. Também 
foi abordada a importância 
do uso de mudas de qualidade 
e com sanidade superior. Ao 
final, as uvas das variedades 
apresentadas puderam ser de-
gustadas pelos participantes. 

Um dos grupos foi dirigi-
do por Daniel Grohs que res-
saltou: "o sucesso de um par-
reiral, com boa produção de 
uvas, começa com uma muda 
de qualidade, que poderá ser 
adquirida num viveirista ou 
produzida na propriedade, 
desde que seguidas algumas 
condições técnicas". Essa 
é uma das orientações que 
o engenheiro agrônomo da 
Embrapa Uva e Vinho, Da-
niel Grohs, coordenador do 
Programa "Mudas de Qua-
lidade Superior", procurou 
passar para o público do even-

Evento apresenta uvas de mesa desenvolvidas        pela Embrapa a produtores Brasileiros

Roque Zílio apresentando o manejo da BRS Vitória

to.  Além de disponibilizar as 
plantas matrizes aos vivei-
ristas, a equipe do Programa 
realiza capacitações e orien-
tações técnicas para a rees-
truturação das instalações e 
processos de produção, repas-
sando aos viveiristas creden-
ciados as melhores tecnolo-
gias existentes para obtenção 
de mudas de qualidade.

Roque Zílio, técnico da 
Embrapa Uva e Vinho que 
trabalha há mais de 25 anos 
no Programa de Melhora-
mento “Uvas do Brasil”, apre-
sentou o manejo recomenda-
do para a BRS Vitória, desde 
a condução do vinhedo, o es-
paçamento, tipo de porta-en-
xerto, o sistema de condução, 
o manejo da copa, o manejo 
dos cachos. Também foram 
abordadas questões de fi-
tossanidade e a preocupação 
com determinadas doenças, 
como o oídio, que é a prin-
cipal doença em sistemas de 
cobertura plástica. Produtos 
recomendados na produção 
de uvas de mesa e os detalhes 
para o manejo adequado de 
cachos, recomendados para 
a BRS Vitória, como a quan-
tidade de baga por cacho, o 
número de cachos por ramos 
e o tamanho do cacho também 
foram tratados. Durante a ex-
posição, um dos participantes, 
um produtor de Marau, RS, 
mostrou um jornal com uma 
publicação sobre a uva que 
ele cultiva naquela região. 
Ele relatou que seguiu todas 
as orientações e teve sucesso: 
“se o grupo seguir as orienta-
ções que a Embrapa repassa, 
todos vão ter sucesso com a 
produção dessa uva”. Roque 

Daniel Grohs apresentando mudas de qualidade

enfatiza: “na dúvida, sempre 
procurem a Embrapa;  ouvir 
outras pessoas sobre o que fa-
zer, pode causar um insucesso 
na cultura”.

A pesquisadora e coorde-
nadora do Programa de Me-
lhoramento Genético Uvas do 
Brasil, Patrícia Ritschel trou-
xe informações sobre a BRS 
Isis que, por ser uma varie-
dade tardia, ainda não havia 
atingido o ponto de colheita. 
Foi abordado o conjunto de 
recomendações para o cultivo 
desta variedade, desenvolvido 
especialmente para as condi-
ções da Serra Gaúcha, des-
tacando-se a necessidade de 
controle da forte dominância 
apical durante a formação do 
vinhedo; o controle da carga; 
e o manejo de cachos, todos 
bem específicos para a culti-
var. Em se tratando de uma 
variedade com alta produtivi-
dade, foi enfatizada a neces-
sidade de se fazer o desbaste 
de cachos, deixando-se dois 
cachos por ramos. Além dis-
so, o bom tamanho natural de 
bagas da BRS Isis dispensa a 
aplicação da giberelina para 
crescimento de bagas.   “Se-
guindo as recomendações da 
Embrapa, o viticultor pode 
atingir uma produtividade de 
cerca de 25-30 t/ha de uvas 
sadias e saborosas” comentou 
a pesquisadora.

O pesquisador João Dimas 
Garcia Maia foi responsável 
pela apresentação da BRS 
Melodia e comenta: “Essa 
cultivar rosada sem sementes 
atende a demanda dos viticul-
tores da Serra Gaúcha, que 
não conseguiam produzir a 
cultivar importada Crimson 
Seedless”.  A nova cultivar, 
lançada em 2019, apresenta 
alta fertilidade de gemas, sen-
do fundamental adotar uma 
série de práticas para melho-
rar a qualidade das uvas, co-
meçando com a desbrota para 
o controle de carga, deixan-
do-se cerca de 40 a 45 cachos 
por planta.  Na sequência, re-
comenda-se alongar a inflo-
rescência, despontar o cacho 
para uniformização do tama-
nho e fazer o raleio de bagas. 
Para aumento e padronização 
do tamanho das bagas reco-
menda-se a aplicação de gibe-
relina e para a uniformização 
da expressão da cor rosada, o 
uso do ácido abscísico.

As cultivares
da Embrapa
BRS Isis - A BRS Isis é 

uma cultivar de uva sem se-
mentes, de cor vermelha, sa-
bor neutro e agradável. É uma 
alternativa para várias regiões 
brasileiras desde o Nordeste 
do país, onde se cultivam áre-
as maiores, muitas vezes em 

condições empresariais, até 
as áreas de agricultura fami-
liar do Rio Grande do Sul. A 
BRS Isis é bastante vigorosa 
e a produtividade pode atin-
gir 25-30 t/ha nas condições 
da Serra Gaúcha A cultivar 
é tolerante ao míldio, redu-
zindo os custos financeiros e 
ambientais derivados dos tra-
tamentos fitossanitários.

BRS Melodia - A BRS 
Melodia foi desenvolvida para 
consumo in natura, e se des-
taca pelo sabor de mix de 
frutas vermelhas. É uma uva 
crocante e de casca fina, fácil 
de mastigar, que se adaptou 
muito bem à Serra Gaúcha, 
no sistema de cultivo prote-
gido sob cobertura plástica. A 
cultivar apresenta tolerância 
à antracnose e ao oídio. Porém 
é sensível à podridão cinzenta, 
causada por Botrytis e à po-
dridão ácida. Seu manejo é 
mais simples em comparação 
às variedades do grupo Itá-
lia. Para a qualidade da pro-
dutividade de 25 ton/ha, são 
necessários tratamentos com 
reguladores de crescimento 
para melhorar o tamanho e 
cor das bagas.

BRS Vitória - A BRS Vi-
tória é uma cultivar de uva 
de mesa preta sem sementes, 
com sabor aframboesado ex-
tremamente agradável, bem 
adaptada ao cultivo em todas 
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Evento apresenta uvas de mesa desenvolvidas        pela Embrapa a produtores Brasileiros

Pesquisador João Dimas Maia apresenta BRS Melodia

as regiões do país. Vem con-
quistando consumidores no 
Brasil e exterior. A BRS Vi-
tória é tolerante à principal 
doença da videira, o míldio. 
Isso a diferencia de outras 
variedades, pois necessita de 
menos tratamentos fitossani-
tários, diminuindo os custos 
de produção e riscos de conta-
minação ambiental, garantin-
do a segurança de produtores 
e consumidores. Essa cultivar 
é a principal uva em exporta-
ção pelo Brasil, especialmente 
para o mercado europeu.

Os produtores
Produtores de uva, técni-

cos agrícolas e representantes 
do ramo vitivinícola gostaram 
do evento. Maria de Fátima 
Arioli Garcia é produtora 
rural em Ibiaiaras, RS; ela 
participou do dia de campo 
para receber instruções para 
dar início a uma produção de 
uvas: “Considero maravilho-
so o evento de hoje. As uvas 
também são uma delícia, bem 
docinhas e sem semente”. 
Cleriton de Souza trabalha 
com fruticultura na região de 
Petrolina, PE: “Gostei muito 
das explanações principal-
mente da BRS Melodia que 
é uma novidade para mim. 
Acredito que a BRS Melodia 
possa agregar bastante a nos-
sa região.” Vlademir J Megier 

é produtor de uvas na região 
de Ijuí, RS: “Tenho todas as 
BRS (variedades da Embra-
pa) e outras também. Um 
evento como esse é o que esta-
va faltando. O pessoal não tá 
sabendo como trabalhar com 
elas. Gostaria de um evento 
desses mais seguido, mais ve-
zes”.

Os Parceiros
Thayse Rafaela de No-

ronha Martins é engenheira 
agrônoma e hoje trabalha na 
Associação de Produtores de 
Uvas do Vale do São Francis-
co, detentora da marca Fran-
cis, onde acompanha a produ-
ção de uvas, especialmente no 
que tange à qualidade da fru-
ta. São 93 fazendas com foco 
na BRS Vitória. Para evitar 
que a fruta seja colhida por 
volta dos 90 dias, logo quando 
começa a mudar de cor, ainda 
antes de atingir o ponto cor-
reto de maturação, a Associa-
ção estabeleceu um padrão de 
qualidade para a BRS Vitória. 
“A BRS Vitória chegou no 
Vale do São Francisco e deu 
uma levantada na economia. 
Conheci aqui a BRS Melodia, 
provei, e já me encantei; tem 
um sabor de tutti-frutti, bem 
diferente”. 

Jorge Antonio Deon é vi-
ticultor em Petrolina, PE, e 
integrante da Cooperativa de Pesquisadora Patrícia Ritschel apresentando BRS Isis

Produtores Exportadores do 
Vale do São Francisco (COO-
PEXVALE), uma cooperativa 
com 28 produtores, conheci-
da pela realização de um con-
trole rígido da qualidade das 
variedades de uva produzidas 
pelos associados. Deon possui 
13 ha de BRS Vitória e oito ha 
de BRS Isis. Para ele a BRS 
Vitória foi muito bem aceita 
no mercado consumidor tanto 
interno como externo. “Cul-
tivamos e comercializamos 
essas uvas para o Brasil intei-
rinho e no exterior também. 
Nosso mercado é o interno, 
no Brasil, que consome 70% 

da uva produzida na coopera-
tiva e 30% para exportação”. 
A COOPEXVALE entra no 
Mercado Comum Europeu 
pela Holanda, a partir de onde 
a fruta é distribuída para os 
outros países da continen-
te, além de exportar também 
para os Estados Unidos: “Pre-
cisamos de mais variedades e 
a Embrapa está providencian-
do isso”, conclui. 

Um parceiro gaúcho pre-
sente no evento foi Joel An-
drioli, da Frutícola e Viveiros 
de Mudas Freiberg & Andrio-
li de Alto Feliz, RS, que culti-
va a BRS Vitória e a BRS Isis 

e recebe turistas na proprie-
dade para realizar a colheita, 
além de vender nos mercados 
da região: “O sabor é inigua-
lável, uma uva sem semente 
e com coloração (BRS Vitó-
ria)”.  Os interessados fazem a 
colheita direto no parreiral, o 
que agrega valor ao produto. 
No carnaval do ano passado 
a Freiberger & Andrioli re-
cebeu em média umas 1000 
(mil) pessoas. “Só no final de 
semana, umas 300 pessoas, 
estamos muito satisfeitos e a 
tendência do mercado é um 
interesse maior pela BRS Vi-
tória”, conclui Andrioli.

Visitantes degustando as uvas
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O abacate ganhou atenção 
nos círculos da saúde devido 
ao seu alto nível de gordura 
saudável e eficácia como redu-
tor de colesterol. Contém me-
nos calorias quando compara-
do à manteiga e outros itens 
dietéticos calóricos.

E grande parte desse 
conteúdo de gordura vem de 
fontes únicas, como os fitoes-
teróis, que são benéficos para 
a saúde. Este artigo discute os 
vários benefícios para a saúde 
do abacate e seu conteúdo nu-
tricional.

Fígado
Todos os produtos quí-

micos contidos nos abacates 
parecem ser muito bons na 

Os benefícios da abacate para olheiras, estrias, redução
de poros e até queda de cabelo

redução de danos no fígado.  
O abacate pode desempenhar 
um papel importante na toni-
ficação e proteção do fígado 
de uma ampla variedade de 
condições.

Vitamina K
Pode até mesmo se levar 

a um distúrbio hemorrágico 
conhecido como sangramen-
to relacionado à deficiência 
de vitamina K. Isso ocorre 
principalmente devido a uma 
ingestão insuficiente de vita-
mina K pela mãe durante a 
gravidez.

Antioxidante
Abacate contém vitamina 

C e E: que ajudam a melhorar 

as propriedades antioxidantes 
do corpo humano. A vitamina 
C recicla a vitamina E e ajuda 
a reduzir a oxidação do coles-
terol LDL. Abacate também 
contém antioxidantes como 
epicatequina, violaxantina, 
neocromo e cerca de uma dú-
zia de outros. E dentre os an-
tioxidantes que neutralizam 
os efeitos dos radicais livres, 
os subprodutos perigosos do 
metabolismo celular. Radicais 
livres são responsáveis por 
dezenas de doenças graves no 
corpo, incluindo câncer, do-
enças cardiovasculares, pro-
blemas de visão, envelheci-
mento prematuro e distúrbios 
cognitivos.

Pele saudável
Contêm muitas vitami-

nas e minerais que ajudam na 
manutenção da pele saudável. 
Os carotenóides encontrados 
nos abacates estão associados 
à redução da inflamação da 
pele induzida por UV devido 
à exposição ao sol. O óleo de 
abacate contido na fruta, em 
modo puro ajuda a proteger 
a pele contra danos causa-
dos   por queimaduras solares. 
Os grandes e altos níveis de 
beta-caroteno nos abacates 
podem ser enzimaticamente 
divididos em provitamina A, 
que há muito tempo está liga-
da à proteção da pele de uma 
variedade de condições e dos 
efeitos nocivos do sol.

Antienvelhecimento
A luteína e a zeaxantina 

podem diminuir os sinais do 

processo de envelhecimento, 
protegendo a pele dos danos 
causados   pelos raios UV e ra-
diação. Ao se consumir aba-
cates e aplicar óleo de abacate 
hidratante puro na pele tam-
bém está associado ao enve-
lhecimento saudável devido 
às propriedades antioxidantes 
dos compostos luteína e zea-
xantina.

Cabelos
Abacates são ricos em 

nutrientes que são benéficos 
para manter a pele saudável, 
ainda ajuda a enriquecer a 
pele seca, rachada ou danifi-
cada. Ainda são adicionados a 
uma variedade de cosméticos 
devido à sua capacidade de 
nutrir a pele com vitaminas 
essenciais e fazê-la brilhar. 
Também é usado para nutrir 
cabelos secos e danificados. 
Muitas pessoas usam abaca-
tes para preparar máscaras 

de pele e cabelo. O óleo de 
abacate proporciona alívio 
da psoríase em placas, Beta-
-caroteno e licopeno são dois 
compostos orgânicos encon-
trados em abacates. Ambos 
foram associados a melhorar 
a saúde e o tom da pele e a 
eliminar sinais de envelheci-
mento prematuro.

Ossos
Como falado, os abacates 

contêm zeaxantina e luteína, 
que estão associados a um 
risco reduzido de defeitos na 
cartilagem, que também é um 
dos sintomas da osteoartrite.

Dentre os níveis de mine-
rais essenciais nos abacates 
são significativos, incluindo 
zinco, fósforo, cobre, com tra-
ços de cálcio e selênio. Todos 
esses minerais estão ligados a 
riscos reduzidos de osteopo-
rose e a melhorias na densida-
de mineral óssea.
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- Queimada na forma de 
incenso atrai saúde e vibra-
ções positivas.

- Colocada sob o travessei-
ro garante o sono tranquilo.

- Um pequeno ramo dessa 
erva no cabelo da mulher, tor-
na-a irresistível.

- Era queimado pelos gre-
gos para purificar os templos.

- Misture folhas frescas de 
tomilho com manjerona fres-
ca , faça um chá bem forte. É 
um ótimo banho purificador.

- Alivia quem sofre de 
melancolia e dores de cabeça.

- Afasta influências nega-
tivas.

- Estimula a consciência e 
desenvolve atividades psíqui-
cas.

- Atrai prosperidade, 
amor e saúde.

- É considerada a erva da 
coragem, um grande estimu- A quantidade de ferro 

que seu corpo absorve é par-
cialmente baseada em quanto 
você armazenou.A deficiên-
cia causa anemia  e apresenta 
sintomas de fadiga. Mulheres 
menstruadas que não conso-
mem alimentos ricos em ferro 
correm um risco particular-
mente alto de deficiência.

Quando você consome 
uma dieta rica em vitamina K 
pode ajudar a proteger contra 
vários tipos de câncer. “A vita-
mina K1 sempre foi conheci-
da como a vitamina” coagula-
ção “porque ajuda a manter o 
mecanismo de coagulação do 
sangue funcionando de ma-
neira saudável.

A contida na couve vita-
mina K2, por outro lado, de-
monstrou ativar 17 proteínas. 
Por exemplo, vitamina K2 
ativa uma proteína chamada 
osteocalcina, que garante que 
o osso seja construído para 
substituir o osso quebrado.

A vitamina K2 também in-
centiva uma proteína chama-
da Matrix gla protein (MGP) 
a manter as artérias saudá-
veis, desencorajando o cálcio 
de aderir às paredes,além de 
ser protetora contra osteopo-
rose, câncer e diabetes.

Uma boa fonte de antio-
xidantes que são moléculas 
que oferecem um de seus elé-
trons aos radicais livres, neu-
tralizando os radicais livres e 
impedindo-os de roubar um 
elétron de nossas células. Na 
melhor das hipóteses, essa 
forte rede de guerreiros pode 

Couve possui mais ferro que um
bife e mais cálcio que o leite

impedir que 99% dos radicais 
livres danifiquem nossas célu-
las.

Os antioxidantes, como 
carotenóides e flavonóides, 
ajudam a proteger contra vá-
rios tipos de câncer. A couve 
contém altos níveis de antio-
xidantes – mas no entanto, 
eles são sensíveis ao calor, 
portanto o branqueamento é 
a melhor maneira de preser-
vá-los.

Apenas consumir uma 
xícara de couve é preenchida 
com 10% da RDA de ácidos 
graxos ômega-3, que ajudam 
a combater a inflamação no 
corpo, apoiando o sistema en-
do-canabinóide, combatendo 
doenças cardíacas, ajudando o 

cérebro e muito mais.
Comer couve melhora re-

gularmente significativamen-
te os fatores de risco das ar-
térias coronárias. Os homens 
espremeram a couve, embora, 
para proteger a tireóide, re-
comenda-se cozinhá-la leve-
mente antes de consumir.

A couve tem mais cál-
cio que o leite, o cálcio é um 
mineral importante para a 
construção e manutenção de 
ossos fortes e para a realiza-
ção de um grande número de 
processos corporais, como a 
sinalização celular envolvida 
na função muscular e nervosa 
e ajuda os vasos sanguíneos a 
transportar sangue pelo cor-
po.

A magia do tomilho
lante.

- Carregue um ramo de 
tomilho na bolsa se precisar 
ir a um lugar carregado para 
não receber más energias. Use 
principalmente em funerais.

- Uma antiga lenda diz 
que você pode atrair muito 
dinheiro dobrando um dólar 
com folhas de tomilho dentro, 
então dobrando de novo for-
mando um pacotinho. Depois 
amarrando com uma tirinha 
verde e enterrando numa en-
cruzilhada numa noite de Lua 
cheia.

- Use lugares onde o to-
milho selvagem cresce natu-
ralmente como um poderoso 
centro de energia.

- O óleo é usado para 
atrais sorte com o dinheiro.

- O escalda-pés de tomi-
lho ajuda a tomar decisões 
importantes.

Numa panela de fundo 
grosso, coloque algum ingre-
diente aromático, como casca 
de limão, casca de laranja, es-
peciarias (cravo, canela, anis 
estrelado). Coloque ingre-
dientes suficientes para co-
brir todo o fundo da frigidei-
ra e leve em fogo baixo. Isso 
deve ser feito enquanto você 

Duas dicas para evitar
cheiro de fritura

faz a fritura ou depois. Expe-
rimente usar ingredientes di-
ferentes para criar um aroma 
delicioso pela casa. Uma ou-
tra opção é fazer uma infusão 
com 1 litro de água e folhas de 
hortelã ou manjericão. Deixe 
a mistura fervendo por 20 mi-
nutos para tirar o cheiro de 
fritura pela casa.
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O que precisa?
Duas colheres (sopa) de 

queijo minas ralado; Três co-
lheres e meia (chá) de polvilho 
(azedo); Uma xícara de chá 
de água quente; Cinco colhe-
res de sopa de azeite de oliva; 
Duas colheres cheias (chá) de 
polvilho (doce); Três colheres 
(sopa) de sementes de chia; 
Coloque sal á gosto, mais o 
recomendado e meia colher 
(sopa) de sal; Três xícaras 
de chá de batata doce já bem 
cozidas, e já bem amassadas; 
Orégano se preferir.

Como fazer a receita
1 – Adicione as quatro co-

lheres de azeite, os dois polvi-
lho (azedo) e (doce), as semen-
tes de chia, o orégano, e o sal, 

Cebola é uma das plantas 
fáceis de se manter em casa. 
Você pode plantar em vaso 
raso, na janela da cozinha ou 
no canteiro. O que importa é 
ter luz, água e terra bem are-
ada. O nome científico da ce-
bola é Allium cepa, uma plan-
ta que precisa de um ciclo de 
2 anos para florescer e gerar 
sementes mas que, habitual-
mente, é cultivada em ciclo 
anual, vegetativamente.

As diferentes cepas de ce-
bola se diferenciam pela cor 
do bulbo – amarelo, branco, 
roxo -, conteúdo de princípios 
ativos, aroma e ardor e, es-
tão relacionadas com a maior 
ou menor quantidade de luz 
diurna dos locais originários. 
Assim temos cebolas de dia 
longo (com mais de 13 h de 
lua ao dia) e outras de dia cur-
to (com 7 h em média).

Como fazer seu
cultivo doméstico
de cebola
Cebola pode ser repro-

duzida pelos bulbos (a cebola 
que a gente usa na cozinha) 
ou por sementes.

Reprodução por
germinação dos bulbos
Para reproduzir a cebola 

pelo bulbo basta replantar a 
base de toda cebola que você 
for usar no refogado – quero 
dizer, corte fora a parte de 
baixo de cada bulbo, de onde 
saem as raízes, e enterre na 

Como plantar e colher cebola:
dicas práticas e simples

terra – fértil, aerada e úmida 
– regando até que comece a 
brotar.

Depois de brotar mante-
nha a terra úmida, a luz solar 
no mínimo de 7 horas ao dia e, 
enquanto a planta cresce você 
pode ir consumindo as folhas 
verdes, desde que deixe 10 cm 
delas sobre o bulbo enraizado. 
De cada bulbo plantado você 
poderá obter outros 3 para 
consumo.

Plante cebolinhas
miúdas, bulbinhos,
em leiras
Esta é uma outra forma de 

se cultivar cebola com bulbos. 
Compre cebolas miúdas, das 
mais pequenas, e vá enterran-
do, uma a uma, em uma leira 
de terra preparada para esse 
fim. Uma cebolinha a cada 15 
cm é uma boa distância entre 
plantas para não ter que rare-
ar e transplantar mais tarde.

Cuide de colocar cada 
bulbo com a parte do enrai-
zamento para baixo, isso vai 
facilitar a pega.

Cebolinhas miúdas
em vaso
Você também poderá 

plantar cebolinhas em vaso, 
com terra orgânica, mistura-
da com areia e boa drenagem 
de fundo. Coloque 3 bulbos 
em cada vaso de porte médio 
para obter uma boa mata de 
folhas verdes que serão usa-
das na sua cozinha.

Semeando cebola
com sementes
Deixe uma de suas plantas 

de cebola soltar sua haste flo-
ral e amadurecer as sementes. 
Recolha-as e semeie. No ano 
seguinte você terá novos pés 
de cebola para colher e usar.

Época melhor
para plantio
No Brasil as cebolas de se-

meadura vão melhor se plan-
tadas entre maio e junho pois, 
as águas devem rarear du-
rante a fase final de formação 
dos bulbos para evitar fungos. 
Se você vai semar cebolinhas 
miúdas (bulbinhos), a melhor 
época é em fevereiro, março e 
abril, segundo a literatura.

A boa terra para
as cebolas
Cebola é uma cultura 

que se agrada de terra pou-
co ácida (pH entre 5,5 e 6) e, 
portanto, é aconselhável uma 
calagem (incorporação de cal) 
à terra dos vasos e canteiros 
onde você irá plantá-las. Faça 
a calagem 30 dias antes da se-
meadura, no mínimo.

A terra deve ser de tex-
tura média – nem pesada 
demais que faça barro e nem 
demasiado areenta – e o local 
não deve acumular água por 
encharcamento. Cebola não 
é planta que goste de água 
em demasia, especialmente se 
esta fica em volta dos bulbos, 
claro.

Pão de queijo de batata doce 
para quem não quer engordar

coloque também a água e sove 
até obter uma massa bem ho-
mogênea e macia.

2 – Após o feito acima, 
acrescente as três xícaras de 
chá de batata doce já cozidas 
e amassadas e o queijo minas 
ralado.

3 – Você pode separar por-
ções pequenas da receita e faça 
algumas bolinhas, do jeito que 
achar melhor e gostar. Colo-
que em uma assadeira untada 
com manteiga ou margarina.

4 – Coloque os pães para 
assar em forno a 210 graus 
por 20 minutos ou até você 
verificar que está em uma cor 
bonita e de seu agrado. 

Pronto a receita, agora é 
só se servir, e nos dizer o que 
achou, ficamos no aguardo.


