
14 de Outubro, 2021

Estimada amiga,

Feliz outubro e bem-vinda a mais uma semana de Manifest Love! Salsa tem sido
uma erva básica nas distribuições do Manifest Love  desde o final de Maio e nós
colhemos tudo de apenas 2 sucessões (2 plantios). É incrivelmente resiliente e
continua a crescendo novamente após termos cortado alguns para ramos. Quando
a segunda sucessão de salsa estava pronta para a colheita, deixamos a primeira
sucessão sozinha. Ao invés de arrancar as plantas e colocar cobertura deixamos a
salsa porque ela é um habitat popular para Lagartas, Borboleta de Cauda de
Andorinha. As lagartas que se alimentam das verduras da família da  cenoura que
inclui salsa, aipo, cenoura,  funcho e pastinaca. Como as abelhas, as borboletas
são polinizadores, por isso queremos apoiar o seu habitat e saúde, tanto quanto
possível! É sempre emocionante  ver as lagartas e
borboletas na salsa e polinizando os nossos vegetais
e flores silvestres

Obrigada por continuar a devolver o seu
ChicoBag ao seu distribuidor CSA todas
as semanas! Agradecemos muito, pois
iremos lavá-las e reutilizar estes sacos
durante o período do projeto Manifest
Love.

Os artigos que irá receber esta semana
incluem: Por Favor, lembre-se de lavar

● Maçãs de Noquochoke Orchards um pomar local
em Westport está doando estas deliciosas maçãs para nós durante todo o mês - desfrute
deste delicioso sabor de outono!
● Pimentas, arugula e mizuna estes verdes ligeiramente picantes são a base perfeita
para uma salada de Outono. Adoramo-las cobertas com abóbora de inverno assada!
● Nabos de topo púrpura, rabanetes pretos, cenouras. Cenouras são uma  fonte de
várias vitaminas e minerais.  Contêm compostos vegetais com poderosa atividade
antioxidante que podem melhorar a função imunológica e redução do risco de muitas
doenças, incluindo doenças cardíacas, várias doenças   degenerativas, e certos tipos de
câncer. As cenouras podem ser mantidas por até um mês no frigorífico, desde que seja
mantida uma humidade adequada. Estaremos a cortar as cenouras verdes para você e
apenas distribuindo a raiz, mas se você se deparar com cenouras verdes,
certifique-se de que a parte superior das folhas seja removida antes de
armazenar; se mantidas, elas continuarão a puxar a humidade das raízes
e não se manterão por tanto tempo. Uma alternativa para armazenar
cenouras num saco plástico é colocar as cenouras numa tigela com água
no  frigorífico, ou envolvê-las em toalhas de papel húmido ou panos de
prato no frigorífico. Enquanto a temperatura fria e a humidade forem
mantidas, as suas cenouras devem permanecer crocantes!
●  Salsa, coentro
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Receita:  Soupa de abobora menina
(Adapted from: https://www.gimmesomeoven.com/slow-cooker-butternut-squash-soup-recipe/)

Soupa de abobora  is a menina  refeição perfeita para aquecê-la durante o Outono e o Inverno. Se não
tiver leite de coco à mão, use leite comum para dar-lhe um pouco de cremosidade. Isto também pode
ser feito numa panela lenta.    .

Ingredientes

● 2 xícaras de caldo de legumes
● 4 dentes de alho, descascados e picados
● 1 cenoura, descascada e picada
● 1 Maçã Granny Smith, corada e picada
●  (cerca de 3-4 lbs) abóbora de abóbora-menina,

descascado, sem sementes e cortado em cubos
● 1 cebola, descascada e picada
● 1 ramo de salva fresca
● 1/2 colher de chá de sal
● 1/4 colher de chá de pimenta-preta moída na hora
● 1/8 colher de chá de cayenne
● pitada de canela moída e noz-moscada
● 1/2 xícara de chá de leite de coco enlatado (não

adoçado)
● guarnições opcionais: leite de coco extra,

paprica defumada, ou veja mais ideias.

Instruções

1. Adicionar caldo de legumes, alho*, cenoura, maçã, abóbora-menina, salva, cebola*, sal, pimenta, cayenne,
canela e noz-moscada um grande estoque. Lance para combinar.

2.    Cozinhar em lume médio-alta até a mistura chega ao fogo brando. Então cubra, reduza o calor a médio-baixo,
e cozinhar em fogo brando por 20-30 minutos até que os legumes estejam todos tenros e amassados
facilmente com um garfo.

3.    Remover e descartar a sálvia. Mexa o leite de coco.
4.    Use um liquidificador de imersão para purgar a sopa até ficar macia (ou pode transferir a sopa em dois lotes

para um liquidificador tradicional o puré até ficar macia, tendo extremo cuidado para não encher o
liquidificador muito cheio com um líquido quente). Experimente, e tempere com sal e pimenta adicionais,
conforme necessário.

5.    Sirva quente, coberto com suas guarnições desejados.

Desejando-vos boa saúde - desde a quinta até à vossa mesa!

Com amor e positividade, Agradecemos ais nossas parceiras do  Manifest Love:

Des� & t�e R�� Te�m
Desa VanLaarhoven
desa@roundthebendfarm.org
Executive Director
Round the Bend Farm
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