
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 26 de Junho, 2020 
 
Cara amiga, 
 
Bem-vindos a mais uma semana de Manifest Love!  
 
Os artigos  que ira  receber esta semana incluem: *por favor, lembre-se de lavar todos os produtos* 
 
Humble Hands Farm: 

● Mistura de alface, couve, espinafre 
● O manjericão proporciona alguns macronutrientes, como cálcio e vitamina K, bem como 

uma variedade de antioxidantes.  Alguns benefícios para a saúde incluem a redução da 
inflamação, ajudando na saúde mental, e apoiar a função da saúde e do fígado e 
cardiovascular. Adicione-o quando a pronto  para que não destrua o sabor distinto. 
Adoramos usá-lo para pesto aqui na quinta. 

● Abobrinha/Abóbora verão é uma excelente fonte de vitamina C e vitamina B6. 
Contém leves quantidades de vitamina A, folato, riboflavina e thiamin.  Os minerais em 
aboboreirinha incluem manganês, potássio e pequenas quantidades de magnésio e 
fósforo.  

● Nabos de salada São doces e até um pouco frutados, mas também  um pouco picante 
como o nabo comum. E as folhas  também são ótimas para comer!  Retire as folhas e 
guarde-as separadamente no frigorífico durante uma semana. Podem ser comidas cruas em 
saladas ou assadas como acompanhamento. 

● Os feijões-verdes/vagem  (não há foto) são uma grande fonte de vitamina C, K e A, as 
vitaminas B folate, thiamin e riboflavina, e contêm cobre mineral e magnésio.   Experimente 
usa-los  num simples refogado. 

● Couve-Rabano é uma excelente fonte de vitamina C e potássio. É rica em fibras, o que o 
ajuda a sentir-se mais cheio por tempo mais prolongado, e é  excelente para a saúde 
digestiva.  Há muitas maneiras de prepara-las. 

● As verduras asiáticas são uma combinação que incluem couve, acelga, couve, mostarda, 
repolho chinês, , chicória e nabo verdes. São realmente muito bons porque contem diversa 
variedade de verduras repletas de vitaminas e são versáteis e deliciosas. Cada dentada 
explode em sabor e textura. As verduras asiáticas podem ser cozidas a vapor, salteadas, 
guisadas ou (claro) assadas. 

 
Molhos de ervas da família Wainer:  

● Hortelã:   maneira mais fácil de usar  na quinta é a adicionar a 
hortelã à  água para uma bebida refrescante e hidratante durante os 
meses quentes de verão. 

● Sálvia: Experimente um chá gelado de sálvia para aliviar  o calor nos  dias quentes! 
● As cebolinhas: têm um sabor suave, semelhante à cebola e fazem uma ótima adição à  

maioria  dos pratos, incluindo saladas, ovos, frango e caçarolas 
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https://seedsofsolidarity.files.wordpress.com/2020/04/recipes-for-wellness_final.pdf
http://www.thingsimadetoday.com/2014/06/12/braised-salad-turnips/
https://www.allrecipes.com/recipe/244868/sauteed-garden-fresh-green-beans/
https://www.thekitchn.com/5-tasty-ways-to-prepare-kohlrabi-60321
https://elanaspantry.com/simple-braised-greens/
https://thepeasantsdaughter.net/fresh-sage-herbal-tea-hot-or-iced/


 
*Nota: A maioria das ervanárias frescas são melhores se guardadas  no frigorífico.  Embrulhe-as ligeiramente 
numa toalha de papel húmida e coloque-as num recipiente no seu frigorífico.  A hortelã também pode ser 
armazenada num copo de água com cerca de 2,5 cm (depois de aparar as pontas), cobra e coloco-as no 
frigorífico.  

 
Paradox Acres salsichas de porco não-OGM:  O Paradox Acres cria vacas e porcos na propriedade Round Bend farm, 
e são alimentados  em pastos rotativamente por erva, não OGM; isto tem um enorme impacto na saúde da carne (e do 
planeta!). A saúde do animal afeta  a saúde do ser humano.  
 
Shy Brothers Farm Fresh Mozzarella or Cloumage:  Esta coalhada de mozzarella artesanal é naturalmente da cor do 
leite (nos Estados Unidos, a maioria da mozzarella tem dióxido de titânio adicionado para obter a cor branca) e é cremoso 
e amanteigado no sabor.  Aqui na quinta, gostamos de separá-lo e usá-lo em pizas caseiras, em ‘quiche’, ovos mexidos, 
em pizas de bolo levo inglês, desintegradas  com  ervanárias  frescas em saladas, ou assadas em massa/lasanha.  Dura 
até cinco semanas no frigorífico e cerca de duas semanas após a abertura. 
 
Renegades Rising Maine Grains  alho-cebolinha bolo levedo inglês:  Uma padaria da costa sul com grãos levados 
naturalmente levedados da Nova Inglaterra.  Naturalmente fermentado pão ou massa azeda, é feito com levedura 
silvestre, em vez de fermento químico. Tende a ser mais fácil no digestivo e apoiar todo o sistema imunitário, tornando-o 
muito mais superior ao pão comprado no supermercado.  Validade até cinco semanas no frigorífico e cerca de duas 
semanas após ser abertas. 
 
Equal Exchange Coffee & Chocolate:  Nossos amigos do Equal Exchange (EE) representam um modelo 
próspero de “comércio justo”. O comércio justo é uma maneira de fazer negócios que com o propósito  de 
manter os pequenos agricultores uma parte ativa do mercado mundial. A EE é uma cooperativa de comércio 
justo, cujos trabalhadores são os proprietário, e vendem café e chá  chocolate, nozes orgânicas e manga seca.  
 
Podem notar o novo e colorido ChicoBag que o seu quinhão  está  embalado cheio de amor esta semana… 
ChicoBag é uma empresa que nós da RTB nos sentimos bem em apoiar por várias razões.  Eles eliminam 
a necessidade de plásticos descartáveis (que nunca degradam e contêm produtos químicos perigosos);  
têm uma grande capacidade de carga; são laváveis; e  duram muito tempo (podemos atestar isso!). O 
desejo de ChicoBag é "proteger o nosso planeta da poluição e preservar a sua beleza para as próximas 
gerações". Pedimos que devolva o seu ChicoBag ao seu distribuidor CSA todas as semanas. Usaremos 
estas sacolas durante o projeto Manifest Love. 
 
Gostaríamos de continuar reconhecimentos ais muitas mãos e corações que fazem possível  o projeto 
Manifest Love . 
 
Desejando a todas boa saúde - da fazenda à sua mesa!   É amada…. 

 

Desa 
Desa VanLaarhoven 
Directora Executiva 
Round the Bend Farm 
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https://www.youtube.com/user/equalexchange
https://chicobag.com/

