
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
2 de Setembro, 2020 
  
A vida na quinta está começando a ter uma diferença. Os dias estão a ficar mais curtos e o temperatura mais fria. A 
maior parte da abóbora de inverno está madura e demonstrando suas cores brilhantes na horta, a chegada iminente do 
outono é inegável. Por enquanto, porém, vamos festejar a nossa abundância de tomate! 
  
No seu quinhão desta  semana, você vai receber tomates em DOBRO! A maioria dos tomates  que está recebendo são 
multiusos: são suculentos e deliciosos comidos frescos, mas também podem ser usados em molhos e conservas. 
Embora cultivamos tomates para comer frescos, a  maior parte dos tomates que cultivamos para a nossa comunidade 
do  Round the Bend Farm são tipos de "tomate de pasta". Estes tipos de tomate têm menos teor de água e são mais 
"carnudos",  o que o que os fais ideais para a produção de molhos de tomate, ketchup ou, como o nome sugere, pasta 
de tomate. O Chef Executivo shaun da RTB será o primeiro a dizer-lhe que quanto mais teor de líquido o tomate tem, 
mais tempo demora para os molhos ferver e engrossar. (Shaun é notório por ficar acordado até a madrugada preparando 
gigantes caldeirões de molho de tomate no fogão!) 
  
Valorizamos tomates porque eles nos sustentam o ano inteiro de várias formas. Shaun passa várias horas nesta época 
do ano enlatado molho de tomate, o que é uma tarefa incrivelmente demorada.  É necessário cortar os tomates 
manualmente, colocá-los em uma máquina de processamento de tiras as sementes e, e depois, ferver a molho de 
tomate por várias e várias horas para engrossar. Além de fazer molho de tomate, Shaun também faz ketchup, que ele 
usa para base de molho para churrasco. Também desidratamos bastante os tomates para a nossa versão de tomates 
secos e fazemos compota de tomate. Em alguns aspectos, os tomates parecem ser a força vital da horta do RTB!  
Sabemos que a maioria do povo não tem tempo para investir no processamento de tomates, e tudo bem. Esperamos 
apenas que valorize e aprecie o potencial que esta fruta lhe pode proporcionar ... são verdadeiramente mágicas! 
 
Os artigos que receberá esta semana incluem: *lembre-se de lavar todos os produtos, incluindo as frutas*   

● Tomates cereja: Cultivamos duas variedades de tomate cereja: amarela e outra vermelha. Sabia que os 
tomates amarelos são menos ácidos do que os vermelhos e têm um valor nutricional diferente? Por 
exemplo, os amarelos são ricos em folato, mas têm menos vitamina C do que os vermelhos. 

● Tomates gigantes 
● Batatas 
● Cenouras 
● Abobrinha / abóbora  
● Tomilho 
● Chá de Nilsa’s Herbal Teas & Botanicals: (WED NorthStar only) Nilsa cultiva uma grande variedade de 

ervas aromáticas na horta do Round the Bend que ela transforma em produtos curativos, como misturas 
de chá, óleos botânicos, pomadas e tinturas. Nilsa cultiva todas as plantas sem o uso de produtos 
químicos ou pesticidas, e seus jardins florescem com flores, raízes e folhas que ela as seca 
cuidadosamente em uma pequena estufa da quinta. Sempre atenta ao impacto ambiental de seus 
produtos, ela embala seus chás em saquinhos de chá de papel biodegradável não branqueado. 
Esperamos que goste destes chás de ervas artesanais de Nilsa! 
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Qual é o seu tomate? 
Desafiamos você a determinar quais variedades na sua caixa usando o gráfico abaixo! Sinta-se à vontade para 
pesquisar informações sobre seus favoritos ... de onde veio o tomate?  Qual a são as melhor prepara-los? É 
divertido reconhecer os sabores diferentes quando saboreados lado a lado 

 

 

 

Na foto ao lado estão todos os tomates cultivados para Manifest Love, note a foto que fizemos com os rótulos 
para descobrir qual é qual. 

Lembre-se sempre de que é amada!  
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