
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
5 de Outubro, 2020 
  
À medida que o outono está sobre nós, a nossa tarefa nos campos mudou estamos preparando a área de cultivação 
para colheitas que necessitam serem cobertas. As treliças de tomate foram desmanteladas as plantas de  verão, foram 
ceifadas e terrenos cavados. Estamos semeando uma "colheita de cobertura" nestes terrenos, uma mistura de plantas 
que vai crescer durante o outono, inverno e primavera e fornecer nutrientes para o solo. Algumas plantas, como as da 
família das leguminosas (feijão, ervilhas,ervilhaca), têm a capacidade de tirar nitrogênio da atmosfera e infundi-lo no 
solo. Estas plantas de "fixação de azoto" são comuns nas misturas de sementes de cultura, porque restauram as 
reservas de nitrogênio no solo (e essas reservas acabarãor alimentando as culturas de  vegetais famintos!). Como as 
plantas abrigam um ecossistema complexo, tanto acima como abaixo do solo, as culturas de cobertura podem ser uma 
parte importante para a  construção de solos saudáveis. 

Para o seu quinhao desta semana, incluímos um trabalho especial de carinho da cozinha RTB, que traz de volta 
a essência da doçura de verão: doce de amora! Todos os dias, durante o verão, a equipa de jardinagem da RTB 
safra  diligentemente amoras. As bagas frescas têm um prazo de validade curto, por isso normalmente 
congelamos as bagas até possuir o montanto suficiente para fazer  lotes de compota. Aqui na RTB, compota é 
mais do que uma coisa para acompanhar a manteiga de amendoim.  Num jarro de compota está a energia, o 
tempo, o amor, a atenção, a paciência, a diligência e o carinho que vai para fazê-lo.  

Artigos que receberá nesta semana incluem: * lembre-se de lavar todos os 
produtos, incluindo frutas *   
 

● Rabanete branco (na foto à direita) também são conhecidos como "rabanete de 
gelo". Boas fontes de vitamina C e fibra, podem ser comidas cruas, assados, 
refogados ou lactofermentadas experimente triturá-las e adicioná-las à sua 
receita de repolho avinagrado! ($2 valor)* 

● Repolho (valor$4)* 
● Abóbora de inverno (Abóbora de Manteiga ou Torta de Nova Inglaterra) (valor de 

$4)* 
● Ervilhas Verdes da Eva's Garden, uma quinta vizinha orgânica. São deliciosos 

frescos em sandes, uma salada ou pode até mesmo refogar ligeiramente. Têm 
uma enorme valor nutritivo e estão repletos de vitamina A.  (valor de $5)* 

● Abóbora de inverno (Abóbora de Manteiga ou Torta de Nova Inglaterra) (valor de 
$4)* 

● Noquochoke Orchards Peras e  maçãs (valor de $2,75)* 
● Round the Bend Farm compota de amora (valor de $6)* 

    *Foi-nos pedido que partilharmos qual é o valor financeiro de cada produto para transparência.  
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Fritada de repolho com Cajun: 
 
Ingredientes: 
1 cabeça de couve verde 
2 cebolas de tamanho médio 
Óleo 

2 Tbsp manteiga 
Mistura de especiarias cajun (ver abaixo) 
 

  
Instruções: 
1.  Corte finamente 1 cabeça de couve verde; 
2.  Corte finamente as cebolas de tamanho médio; 
3.  Aqueça 2 colheres de sopa de óleo numa frigideira adicione as cebolas o repolho e cozinhe até 

começarem a atenuar, adicione 1 colher de sopa de manteiga e 2 colheres de sopa da mistura de 
especiarias cajum, tape e cozinhe durante mais 10-15 minutos mexendo de vez em quando. 

  
Ingredientes para a mistura de especiarias Cajun: 
3 Tbs cebola em pó 
3 Tbs alho em pó 
1 1/2 Tbsp pimenta preta 
1 1/2 Tbsp pimenta branca 
6 Tbsp paprika 
1/2 - 1 Tbsp pimenta caiena (ajuste para o 
seu gosto) 

1 1/2 Tbsp orégãos 
1 Tbsp salsa seca 
1 1/2 Tbsp tomilho seco 
1 1/2 Tbsp manjericão seco 
 

  
Instruções de Tempero Cajun: 
Junte todos os ingredientes numa tigela ou num frasco e mexa de modo a que todos os ingredientes tenham 
sido totalmente combinados. Armazenar em qualquer jarro  hermético. 
 
 Alguns de vocês podem agora estar a receber as suas partes em pequenos cestos de plástico retangulares. 
Tal como os ChicoBags, lembre-se de devolver estes cestos ao seu distribuidor CSA para que possamos 
higienizar e reutilizar para futuras distribuições. Estes cestos foram resgatados de uma quinta local e têm uma 
nova vida a embalar os seus quinhões. Tenha cuidado e ajude-nos a garantir que estes cestos (e ChicoBags) 
podem permanecer em circulação. Obrigado! 

  
Esperamos que sempre se lembre... é amada!  
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