
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
         3 de Agosto, 2020 
 

Na semana passada começamos a cavar as primeiras batatas. As batatas são "tubérculos" que crescem nas raízes da 
planta de batata - é onde a planta retém energia e nutrientes para usar para a próxima estação de cultivo. Quando 
colhemos batatas, estamos a desenterrar estes recipientes de armazenamento de energia e nutrientes para usar como 
nutrição para nós mesmos. Colher sempre é como cavar um tesouro!  Usamos um garfo para amolecer o solo à volta da 
planta e depois escavamos com as mãos para descobrir os tesouros de batatas no subsolo.  
 
Tipicamente as batatas são e colhidas no outono, depois das plantas terem naturalmente terem morrido em seu redor. 
Estamos colhendo cedo este ano, enquanto o gafanhoto voa alimentado com a  seiva deliciosa das folhas verdes das 
nossas plantas de batata, diminuindo a sua vida. As batatas subterrâneas ainda são deliciosas e nutritivas, apenas mais 
pequenas em tamanho.  
 
As batatas não vão ser limpas ou lavadas as antes de as distribuir, já que as batatas é melhor guardá-las secas, sujas 
em local escuro!  O melhor lugar para guardar batatas é em um saco de papel, cesto,ou tigela em um lugar fresco e 
escuro na cozinha. A circulação de ar é fundamental para evitar a acumulação de humidade e a deterioração. Se for 
guardadas num local fresco (idealmente 43 - 50F), as batatas podem manter durante vários meses!  No frigorífico não é o 
lugar ideal para as guardar, pois os amidos podem converter-se em açúcares, que por sua vez podem formar 
substâncias cancerígenas (acrilamidas) quando as batatas são fritas ou expostas a temperaturas de cozimento muito 
elevadas. Além disso, certifique-se de que as batatas não estão expostas à luz solar ou à luz artificial.  A exposição solar 
e motivo com que as batatas fiquem verdes e tenham altos níveis de solanina - que é tóxica  em grandes quantidades 
para os seres humanos. 
 
Os artigos que vai receber esta semana incluem: *lembre-se de lavar todos os produtos* 

● Batatas vermelhas dedo do polegar.  Estas batatas vermelhas (porque a sua forma se 
parece, bem, aos dedos!) têm uma polpa creme, raiada com pigmento vermelho claro. As 
batatas são uma boa fonte de vitamina C, vitamina B6, potássio e manganês. São também 
uma das fontes mais abundantes de vitaminas B, especialmente vitamina B6 (piridoxina), 
tiamina, niacina, ácido pantoténico e fólico. Um estudo realizado por cientistas do Instituto 
de Investigação Alimentar descobriu que as batatas fornecem compostos chamados 
kukoamines, que ajudam na redução da pressão arterial.  

● Os tomates porcionam excelentes quantidades de vitamina C  muito boas quantidades de vitamina E, vitamina A 
(sob a forma de carotenóides) e manganês. O consumo de tomate também tem vindo a ser associado a redução 
do risco  de doenças cardíacas, uma vez que fornecem apoio antioxidante e ajudam a regular as gorduras nas 
veias sanguínea! Abundancia da nossa produção de tomate está apenas na sua infância, por isso, espero para 
ver novas formas, tamanhos e sabores ao longo das próximas semanas. 

● Vagem/feijão verde 
● Pepinos 
● Repolho vermelho 
● Zucchini/abobrinha verao  
● Carne moida de vaca criadas em pastos do Paradox Acres 
● Flying Carrots pasto cenouras e ovos fresco da fazenda 
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Receita para Rissóis Cenoura, Zuke 
(https://www.medicalmedium.com/blog/carrot-zucchini-potato-patties) 
 
Estes rissóis vegetarianos são  incrivelmente versáteis que você pode fazê-los uma 
escolha regular para o almoço ou jantar sem ficar fastigado. Experimente-os em cima de 
uma salada, com legumes cozidos no vapor, cobertos com salsa, numa folha de alface ou 
couve, mergulhado na receita natural de ketchup em (Cleanse to Heal 
(https://amzn.to/38mezp6), ou de qualquer outra forma que lhe apetecer. 
 
Ingredientes: (Rende  8 rissóis) 
  
2 batatas 
2 cenouras 
1 abobrinha 
1 colher de chá de alho em pó 

  1 colher de chá de cebola em pó 
  1 colher de chá de orégãos secos 
  1 colher de chá de páprica 
 

  
Instruções: 
1. Adicione 3 polegadas de água a uma panela de tamanho médio com um cesto de vapor deixe a água ferver e. 
Coloque as batatas e cenouras no cesto, cubra e vaporize durante 15 a 20 minutos, até ficarem moles. Retire do calor 
e arrefeça completamente. 
2. Pré-aqueça o forno a 350°F. Forre uma assadeira com papel de pergaminho. 
3. Raspe a abobrinha e coloque-o num pano de musselina ou num saco de leite porca para espremer toda o líquido. 
Certifique-se de que o abobrinha está muito seco; caso contrário, os rissóis demorarão mais tempo para fritar no forno. 
Adicione-o a uma tigela de mistura. Rale as batatas e cenouras e coloque-as na tigela com o abobrinha ralado. 
Adicione o alho em pó, a cebola em pó, os orégãos secos e a páprica e misture até junto. 
4. Forme a mistura em cerca de 8 rissóis e coloque-as numa assadeira rasa. Coloque no forno e cozinhe durante 45 a 
60 minutos, até dourar e crocante, voltando-as no meio do assado. Deixe os rissóis arrefecer durante 10 a 15 minutos 
antes de os comer, para que se formam. 
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