
17 de June, 2021

Estimada amiga ,

Bem-vindas a mais uma semana de Manifest Love! Por esta altura já devem ter notado que muitos dos sacos de
plástico que usamos para   o seu quinhão dizem "Sid Wainer" ou "Jansal Valley". No ano passado, a Round the Bend
começou a cultivar  terrenos que costumavam ser propriedade de Sid Wainer, um distribuidor de alimentos em New
Bedford, e deixaram muitas embalagens de alimentos para trás. 
 
Nosso esforço para reduzir o desperdício e valorizar recursos, estamos usando  os recipientes para vegetais nas
nossas porções Manifest Love (salvo indicação contrária na carta, todos os produtos provêm da Round the Bend
Farm).  Tentamos usar plásticos somente se for necessário para  manter os vegetais frescos e estaladiços por um
longo período de tempo e assim,  minimizar a nossa dependência de plásticos de uso único.  Esperamos que se
junte a nós neste esforço para a valorizar os recursos, lavando-os e reutilizando estes sacos durante o tempo que
durarem (ou sinta-se à vontade e se inspire com eles https://artsycraftsymom.com/ways-to-reuse-plastic-bags/)
 
Obrigada por devolver o seu ChicoBag ao sua distribuidora CSA todas as semanas!  Agradecemos muito porque os
lavamos e os  reutilizamos durante a duração do projeto Manifest Love.
 
Os artigos que vai receber esta semana incluem: *por favor, lembre-se de lavar todos os
produtos*
 

● Couve da Round the Bend, Mistura de Alface da Quinta Brix Bounty
● Nabos Hakurei da Quinta Brix Bounty: Ao contrário de outros nabos que podem ser um

pouco picantes, os nabos Hakurei são incrivelmente suaves e suculentos e têm uma textura
suave e amanteigada. São deliciosos comidos crus (como uma maçã) ou experimente-os
refogalos (https://www.epicurious.com/recipes/food/views/glazed-hakurei-turnips-368274)

● Rabanetes da Quinta Brix Bounty: Deve ter reparado que estes rabanetes são um pouco
picantes! Gosto de cortá-los e crus para adicioná-los crus nas minhas saladas ter um pouco
de crocante, mas se o picante for demasiado pode experimentar cortá-los finamente, e os
colocar com algo ácido como lima ou suco de limão, e os deixar durante cerca de 10 minutos.
Este processo, chamado maceração, torna magicamente os vegetais picantes menos
picantes! Experimente também macerar alho ou cebola picados!

● O grelos de alho é a parte florida da planta do alho. Têm a textura dos espargos mas
sabem a alho e podem ser utilizados de varias maneiras
(https://www.epicurious.com/ingredients/how-to-make-the-most-of-garlic-scapes-article) na
cozinha, incluindo o pesto
(https://www.epicurious.com/recipes/food/views/pasta-with-garlic-scape-pesto-395769).
(Lembre-se que pode adicionar outras verduras e utilizar qualquer noz no pesto!) Assados, grelhados, ou
salteados, podem ser  adicionados pedaços nos ovos mexidos, pizzas, ou em arroz.

● Cebolinha verde
● Salsa, manjericão, cebolinha

 
Receita: Rabanete de Couve e Salada de Maçã
(Adaptado de: https://blackberrybabe.com/2016/05/23/cabbage-radish-apple-cole-slaw/)
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Ingredientes
 

● 5 chávenas de repolho desfiado, vermelho ou
verde

● 1 chávena de maçã Granny Smith, cortada em
pedaços de fósforo

● ¾ copo de rabanete, cortado em pedaços de
fósforo

● 2 colheres de sopa de cebola branca, muito bem
cortada

● ¼ chávena de mel ou açúcar
● ¼ vinagre de cidra em chávena
● 1.5 colher de sopa de água
● 1,5 colheres de sopa de óleo
● ⅛ tsp semente de aipo
● uma pitada de mostarda em pó
● uma pitada de sal e pimenta
 

1. Combinar couve, maçã, rabanete e cebola em um grande recipiente.
2. Num pequeno frasco, adicionar mel, vinagre, água, óleo, sementes de aipo, mostarda em pó, sal e pimenta.

Agitar ou mexer até bem combinado.
3. Adicionar tempero à mistura de couve, mexer bem. Colocar no frigorífico durante pelo menos 30 minutos para

esfriar  antes de servir.

Encorajamos que nos forneça qualquer comentário que tenha sobre este projeto, os alimentos, ou
quaisquer  sugestões que você possa ter. Por favor, sinta-se à vontade para enviar um e-mail para Desa
(desa@roundthebendfarm.org) com quaisquer perguntas, preocupações ou comentários, pois este
projeto é tudo sobre VOCÊ.
 
Gostaríamos de reconhecer as muitas mãos e corações dedicados a tornar possível o projeto Manifest
Love.  Não poderia acontecer sem o carinho e energia de todos as nossas parceiras e a sua incrível
liderança. Um agradecimento especial ao YWCA e Youth Opportunities Unlimited (YOU), NorthStar
Learning. Trata-se de um esforço de equipa, que é como um sistema alimentar sustentável deve
funcionar. 

Desejando-vos boa saúde - da quinta à vossa mesa!  És amada...

Com amor e positividade,
 

Des�
Desa VanLaarhoven
Directora Executiva
Round the Bend Farm
 

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


