
29 de Julho, 2021

Estimada amiga,
 
Bem-vinda a mais uma semana de Manifest Love! Na passada semana, a equipe do Manifest Love! se dedicou ao
cultivo de legumes de outono e semeou sementes para a plantação da cenoura. Durante as próximas semanas, as
verduras emsuparão no solo e enviarão energia para as raízes para que as cenouras cresçam e sejam deliciosas
em poucos meses.

 

Os produtos que irão receber esta semana incluem: *por favor lembrem-se os lavar*  

● Chucrute  Nosso chef executivo Shaun prepara este delicioso e mágico chucrute com o nosso repolho. A
chucrute é criada pela fermentação do repolho - há muitos tipos diferentes de fermentação, mas neste caso a
"lacto-fermentação" ocorre. As bactérias lácticas (que existem naturalmente em muitos vegetais) convertem os
açúcares do repolho em ácido láctico, o que faz com que o repolho se transforme em uma mistura de sabores:
levemente doce, azedo, picante e ácido. Através deste processo de fermentação, a biodisponibilidade dos
nutrientes aumentam, o que significa que a chucrute é ainda MAIS nutritivo do que a couve crua. ESSA É A
MAGIA! A chucrute é uma fonte elevada de vitaminas C e K, assim como cálcio, magnésio, fibras, folato, ferro,
potássio, cobre e manganês.  A chucrute não cozida também contém micróbios benéficos vivos, probióticos e
enzimas, que ajudam na digestão e ajudam a promover um microbioma intestinal saudável! Desfrute-o em cima
de cachorros-quentes e hambúrgueres ou como acompanhamento! Aqui está um vídeo (
 https://www.youtube.com/watch?v=oUWhZl-TOow) dos colegas Shaun e Laura
explicando como pode fazer chucrute em sua casa!
 ● Pepinos  Estamos cultivando duas diferentes variedades de pepinos.
"Marketmore" é verde escuro e irregular e a pele externa pode ser um pouco dura. 
Esta variedade é ótima para salmoura e comê-los crus (você pode descascar a pele
se ela for muito dura).  O "Greenfinger" geralmente é mais comprido e delgado, com
leves marcas verticais pela pele.  A pele é mais macia, o que a torna em um ótimo
petisco!
● Berinjela OU pimentas verdes: À medida que as pimentas amadurecem na
planta, elas se tornam vermelhas e doces, mas é importante colher todas as
pimentas que ficam grandes o suficiente para que as
plantas possam continuar a crescer e não sejam pesadas. 
Aproveite estas pimentas verdes mergulhadas em molho de
salada ou refogue-as com carne moída e especiarias para
um delicioso recheio de taco, como a colega de equipe da
RTB Beth preparou e para nós na semana passada.
● Abobrinha e abóbora de verão
● Jalapeños
● Manjericão, salsa

 
 Recipe: Queijo Grelhado com Chucrute e Dijon
(Adapted from: https://umamigirl.com/hot-mess-grilled-cheese-sauerkraut-dijon/)
 

92 Allens Neck Road | South Dartmouth, MA 02748 | 508.938.5127 | www.roundthebendfarm.org

https://www.youtube.com/watch?v=oUWhZl-TOow


 Ingredientes

● 2 fatias de pão
● Mostarda Dijon, a gosto
● 2 fatias de queijo americano orgânico
● 1 onça de queijo cheddar extra afiado, cortado em fatias finas
● ⅓ xícara sauerkraut

● 1 ½ colheres de sopa de manteiga salgada, amolecida  
 
Instruções

Espalhar um pouco de mostarda no interior de cada fatia de pão.
Disponha uma fatia de americano e metade do cheddar em uma única
camada em cada fatia de pão, certificando-se de distribuir o cheddar
como um chefe de queijo que consegue o que quer de cada mordida.
Coloque o chucrute na fatia inferior e a parte superior com a fatia
superior. Espalhe metade da manteiga sobre a parte externa da fatia
superior do pão. Coloque o sanduíche com manteiga do lado de baixo
em uma frigideira em fogo médio-alto. Manteiga a parte externa da
fatia superior com o restante da manteiga. Cozinhar, ajustando o calor
conforme necessário, até que o pão fique dourado e o queijo derreta,
virando uma vez pela metade. Cortar e servir imediatamente.
 

Obrigada por continuar devolvendo seu ChicoBag a sua distribuidora CSA todas semanas!  Nós realmente
apreciamos pois os lavamos e reutilizamos esses sacos durante a duração do projeto Manifest Love.

Desejando-vos boa saúde - da quinta à vossa mesa! 

 Com amor e positividade,

Des� & t�e R�� Te�m

Desa VanLaarhoven
desa@roundthebendfarm.org
Executive Director
Round the Bend Farm

Obrigada ais nossas parceiras do Manifest Love:
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