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gr-$ueira ou não queira, o lavrador preci- puxados a burro, clvaio ou bois, ao menos ffi
Eq{.a ganhar mais dÍnheiro. Ganhar r.rais, enr parte dêsses trabaÌhos. É,ffiti1[l]-l11.muito 

soi.rrará então mais tempo, para ganhar W.I)amosaqui,algumrsidéias,pâfaesdir,heiro-em-.,;;;;;.;;;"lç;'
o""t-rlã*'Ë;ïË, -Ë 

;;,ï",,ïï"*, riuo 7"8, _-^.,,.I1 
rND-üsrnra. óassrnf;, y"'l-1, ffi

está vatencio crs ?00,00. o ,trrp*ip*ir", j,rï 1.".":^,i:iT^l-^.lnvoura, 
corno são .o.ll.-d"i: u1- Wi

4, born, vale ür$ 2.500,0c ou trê* u*"ru'o,uï*. l$in pouso ou r]e'la no íutericr, n:a-s, lr1'3-s- ffiS
o rrabatho ** ,i"spuií-r, e qïrri ;*;.-*;: tu"iuï;0,ïr;"i.rïntaru muito seu valirr ì{âo 

KPorúanto, eonsérn rnaío, despolpar.
.dnteE é necesnárìo 

"Ar-.-"ta 
produçâo ,...Itreste caso, póde o agricuitor e sua fa- ffi

do cafezal é satisiatórÍa. Se estiver p;;ã,;: míÌia., trausformar; A marrdiccâ :q fariulia :J:Ë
zindo maì. o lnvrador estará trabafhrn6o e polvilha; & cana ern açúcar, melaclo, rapa- *^q:
rnuito e eolhencÌo po1!co. É pieciso ionent.r dura e eoead$s; o rnilho em fubú; o porco üË:
a situação. Trabaltrar rnetros colhêr muitrr. enr banha, linguiça e toueitrho defunTarÌo; * .#g

Devcrá para isto, adunar o cafezal r:ola goiabe, a b*tata dôce, o côco, o amendoiru, ye
palha, eçtêrco ou adubo quirnico. a cidra, o ntamão, a Ïranana e g, caraiÌrbola N

Adubar ao rneco.r a ierça, patte catÌa eln dôc.es sêcos ou em ealda; o tomate ern Yií:âno. rna,q.sa, de tonrate,' o roBôIho em chucrute; o 4ÈT:
Abant/onar ou noeìhor. ccrtar a p.rrte leite t'm querjo, ntanteiga, re.1ueìjãrr e dôces Yë

mais improdutiva do cafczaí 
" *;ú";*;lh;; de leite gà.f

do resto, adubando e protegendo ccntra a Tudo isto é indústria Cc fnniílie q,l* . ffi
erosão' - -- p6rìe, ao nìeÌlos tlol^r-iar o ualôr Cns prcdutco W&.

NO TIìABÁLHO tsRAÇAL: O prenaro agrícoÌas, e, dar trabs,li:o lrrcratii,o à fuiirí- #ç
úe terral plantío e eapinao com en*uila- é o tis tôda.' W:
mnis pesedo, mlis demorarjo e portanto, n:ais rr.r ^.-r_- _L_ _ _^;_ Ncaro. -rtâ .f trïros rflcursos Ërt,lì ËÍnttar mâÌs w

O agricultor póde e deve eom urgên- dinheiro. Ëstes, bem feiic,s, cilrgam' ffi
cia, usar ã .upioud*ì*, ã -*a";'; ;;;;;, L. R. ffiw,v.
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1) DOCE DE LETTE P,{STOSO

Material: c:t,ldeirão Ce a!umíriio, cle 5
litr$s de capacid:r,de; uma colher de páu, de
caÌrr: comprido; 3 iitros de laíte bom (erú,
pasteurizado ou fervido), integral ou desna-
ta,do; 400 grámas de açúcar eristalizadc; B
gramas de citrato de sódio ou de fosfato dis-
sódieo, ou 3 gramas de bicarbonato cìe *ódio;
5 gramas de saÌ de cozinha rrfinado e, L ia-
ta (450 gramas) de leite condensado (porie ser
dispensada, ma.s 8',iâ aciição rrreihor*i'o docs.

Põem-se os B litros de leite no caideitão.
Di"osolvem-se em água as 3 granoas de citrato
de sódio (ou fo"cfato clissódiõo que são diuré-
ticos,. e, no doce, evitam coagül*ção rla ca-
seíra) e deepeja.se no leíte. ïu"á-.u ao fc-
go, rnex-endo-se logo que inieie a fervura (pa-
ra nã*r dsrrarnar quando crescer). Deixsr ier-
ve-r qclr 5 rninutos, adicionar metede da quan-
tidade de açúcar. Mexer pala CissoÌução. Âjervura é mantida inlensa e sob agitaçãã cone-
tante. 10 a 15 minutos apóso pãe-sã o rests
do açúcar. Á,s rnexidas ago.u úo rnaie rá6,i-
dan e por todo o volrrme rìo leite. ?oman,jse
as 5 gramas de sal de eozinha_ diseoìvesr se
em âgua, ;ão despejadas no leite. A segrrir,
abre-se umfl, lata de leite conrlensnrlc no.
va, e despeja-se tôda no ieite em agit,ação
eonstante. Contïnira-se a mexiila, r.ro'purur,
sob fôgo re-ìnt;ivaruente forte. Ã'-r-p,irrçn"
é- intrnsa. C*rn an rnexidts vigoyosas rlÇr to_
do o vülqme rìo leite (n nisõ resicle' auasi
torJo segredo rì:., fsbrieaçâo do clr_.ee cìe leÌte
óiirco), o rtore de leite vei ficanr.no catjâ r,ez
mair grosso (denso) e rnais pesarÍo_ Ao fim
de 80 :l g0 rninutog {tempo variár,,.1 ct_.rrf,rr-
me a quantidatìe de leite erni:reqadn) zr, con-
eietêlcia deve estar uiro pcntc de fior.

, Êste é rre.rifica.tÌo ponclo-sç,ilnl rln!Ìrgdo cloe,ü liÍgeirerrente esfrisrio eiltrt, c iurJic:t-
dor e g 

- ;:tiìegrrr, Que, *Íl Fíi 1ÌeprrËrei:r, f arão
o dr;ce fcr"nar fio compriilo.

_ Urna gôta clo doçe numn xícarâ com
ágira, er:,i aa iundo fornrenric puq,rrnn l,-lloou,
que píìrm,ìne{.,4 *eem rìr11€}1*r, e qu0, peìfi, cerm-
presrâÒ, se di*süivera.

coloração tarabém é ponto Cta refe-
rêncla -- estalrdo no ponto, apresenta-se o
doce em côr. de eafé eom ieit,e, Lrriihante ,mais claro ou mais egcuro, confc,rrne a inten_
sidade d<l fogo.e a quanticiade cìe biearbcna-
to. anJicada. (Qirarrto mais bi*erbcnato sc a-pllear, mg-ìs eseuro ficará o dccr:, cÌue po{e_
rá ter gôsto trenrbranilo salrão). Einr,rnË.íor*u-
se potlcs ldiüe, o ponto cirega autes de o iÌo_

dm ffiffiffiffi ffiffi LffiHTH

ce €scuro. Esüandc em eondições, retir4"s6 ç
caldeirão do fogo e o doce é despejado, ime-
ciiatamente, ern tijela de louça para esfriar"
Nesse momento a temperaturo do doce ui-
trapassa 100"C: Mediante rrrexids rigorcsa,
ou colocação da tijeìa em água sorrente, a,

refrigeraçâ,o esÈá *breviada.

Ac fim de pouco tempo, o doee estará,
frio, e, pcde ser conlumido.,

Deve apresontar texturs homogônoa,
pastosa, sem grarrulação; com cheiro e gônto
próprioe e eoloração de café com leite.

O doce pocle üer con.qervado fóra da
geladeira, visto que, em lugar muito frio, ten-
de a ficar exsessil'amsnt* pastoso. Deve fi-
câ,r em vasiìha tanrpada, mantiria eur lugar
limpo, sôco, escuro e fresco, para não se al-
torar. Exposto ao amhieete, a camada exter-
na se cristaÌiza, erdurec'endo-se, podendo fi-
cs,r lâaçoÊâ, ao firn de aìgurn tempo.

À luz, o calôr, o ,a,r e ss ins6tos são
inimigoe do doce de leite.

2) DOCE DE LETTE DURO OU EM
TABLETE

É prsparado na,s me$mâs ccndições aci-
ffià, apìicando-se, entlctanto, mait açúcar
(1 quiio) e podendo dispensar o leite conclen-
sado.

Põe-se a ferver o leite adieionndo doe
ingrediêntes (a.crescirÌo cu rão cJe affiêndcras _

tcrradâs, choeolate em pó, côco ralado; etc.)
Ac nrexidas sãoiÍltensas, até consistôncia pas-
tosa homogênea, cì:egando-se às vezes, a ver
o fundo do caideirã,o. trsso é feiío até que üm
pouco do doce esfriado eno água nâo se dis-
seriva por compressão, e, apertado e eryibo-
Iado entre os dedos, forrna bala mote" É o
chamado <ponto de balau, ao qun! o eaitiei-
rãç 6 retirado do 1ügo, deepejando.se s doce
nurna tijela, onde é batido iutenrameate, até
textura pastosa, firme. _!'az-se voltar o dcce
ao calrÌeirão, adiciora-se mais urn poueo de
leite (uma xícara de xá) E mexe-se de'novo,
no fogão, até êsâe leite se integrar no doae
(isso evita t+:xtura quebrarìiça)" Ã seguir, des-
peja-se o doce quents sôbre mármore unta-
do de manteiga (para não grudar) e, depois
de frio, corta-;e em tabletes.

Para maicr *"uuurv"çS*, êstes scrão en-
volvidos em papel iu,perrneár'el .

es@çw ç{+ffigc o#Ser oe@ç*
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Bat,ata - doce Cristalizada Docinhos d.s batata*doco

fngredionües: 2 quilos de baüa-
tas, aç{tcar (pêso equivaìenúe à rn*"s-
sa da'batata) e 1 colherinha de ba,u-
nilÌÍa em pó.

ïr{oclo rle X'azer; Lave as bata-
tas e ieve ao fogo com ca$ca pâriì
caainhai:em. IJrneu vez cozidas, reti-
ro as cascac o passe-as nu ïÌìa penei-
ra do taquara. Peso a roassa oliti-
cla parâ, calcular a quantidads de
açircgr, Junte rlxrìla caçarola & mas-
sa cla batata e c açitcar já pesado.
Leve ã,t,l Íbgo brando o' mexa úon-
tìnuan:ente até â,parecer o funclo cla
eaçs,roìa. Qr,rase nã, hora de retirar
& csçaroia do .fogo junte a colhe-
rinì,ra ale bauuiìha e inexa rrtais unì
polico. deixando o doce frigír. trì.e-

rtìr:c enlão a caçarola tlo f,ogo cr de-
pois cle es.friar, {hça rolin}rr:s ou bo-
li.nlros, rle Ìr-ìassa? passs no aÇúcar
cristallzado e l*ve an sol pere, secãr"

Docc clo batata-docs

Ingred.icnles; 2 quilos ile l:aúata
doceo açúcar (pôso equivaienÈe ao das
hatabas cloces depois cìe ooziclas, d"es-

r:asca*i.as o prneirada:r) e 1",'2 colhe-
rinha de baunilha enr po ou líquida,

Morlo cle Faz,er'; I-:eve as i-iaLatas
e. eor,ii:Ìre com carqca. Dopois de co-
zir-Ìas, d.ose6sque-ã$, passiìnrlo-as nu-
rna penel'r"a fina" Pess a massa ohti-
da para saber a tlLlantinlade de açú-
r:ar pieaeiraclo. .$urna caçarola gran-
dc, ponha {à " ma,ssa da batata e o
a,çircar peeeirado. Misture bem e le"
vs ao f,;gço, rnexendo ÊerÌì p&rar, a-
tó aplrreter o fundo da eacarola.
Ànl,ss de retirar o doce clo f o g o,
j unt e tl? solÌrerinha cle Ì:aunilha.

ïngredientes: 2 quilos de bata-
ta úoce, e*nida., 1i2 quiìo iie açúcar,
canela e ul'avo.

Modo .le Faner: Fasse as bai"al
tas pela peneira. Junte o açúcar, a
sanela e o er:evo. Leve ao fogc,
ru*Xendo sempïe aüé dar o pontc.
Quanclo ãpãrecer o fundo da panela,
o doce está pronto. Fingue às co-
lireradas eni taboleiro e love ao sol
pRiâ, secar.

Doc* d.e balata-Ccce em pedaços

Ingredientes: Á ìgumas ï:atatas
doces, açúcar, :nóz rnoseada, erãvo
e canela enì pau.

Moclo de n'azer.' üozinhe as ba-
tat,as corn sãsca. Quando estiverem
quase raoles, tire do fogo, descásque
e: corte em fatias grossâs. Pese as

batatas e, c(rm 0, mesruo Fêso clo

açúr:ar, faça umã calda rala, eom
â nóz rnoscacla (urna pitac{a) o era-
vo e a, canela. .Fonhn, os peclaços

de ìratata doee nessa calda e deixe,.
terminar de cozinhâr ern fago l-.ran-

do; D*pois de cozicla, tire os peeìa-'

Ços de batata com muito cuíd.*elo,

pârâ, não desrranoharetrtr, e púnhâ en0

urnâ vasilha 
" 
funda. De.ixe a calda I

engrelssar mâis e despeje por cirna
das batatas.
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Fabri cação de RffiQ[f mIJAO
O requeijão não é um produto de gran-

de durabilidsdo, salvo algumas variedades,
tai* como: Queijo manteiga (Nordeste), Re-
queijão Crisuls (Norto de Minas e SuI da
Bahia), que são mair consisteutes e reeebem
técnicas diferenteg"

CI requeijão que vamos fabricar é o"re-
queijão Mineiro, feito pelo proctsso de fa-
zenda ou caseiro.

Para esepr fabricação temos 10 fazes;

1) LEI?E, YASILI{AME E AMBI-
ENTE; O leite deve ser obtids em ambien-
tc limpo e recolhido em vasilhanne lavado s
escaidads; Desemos observar êsses princípios

. s fim da evitar fermentações indesejóveis o

-:. eonrequontQmente um ma1 requeijão.

:- z) DESNATAÇÃO: A desnatação pode
sor natural ou mecâaica.

a) desnatação natural: Quando o loite
é deixado €m repouso, a gordura, parte mais
lova a emulsão, tende a ganhar a superfície,
faciÌitando âssim a sua retirada. Deix*do,
portanto, o leite coagular naturalmente, va-
mos eoletando, em vasilha .osparada, o crc-
me da superfície, que deverá ser usadc, no
dia seguinte, no fabrico do requeijão.

b) Na ãgsnátação mecânica usamos um
ap*,relho denominado. udesnatadeirar Êsse a-
parelho deve estar rigorosamente lavado e
escaldado antee de ger usado.

A velocidade da dcsnatadeira devo ser
cadonciâda, obedecendo a campainha regulado-
ra que se onoontra no braço da maniyela.

O loite desnatado cerá recolhido ern urn
latão c o crêíBe em outro. Êsta vaallhame,
deve estar bem limpo. O creme deve ser guar-
daào em lugar fresco e ventilado, até õmo-
mento de ser usado.

' 3) COAGULAÇÃO: O leite desnatado,
natural ou mec*nicamento, deverá permane-
cer em repoueo por 18 a 48 horas. (depen-
dendo do clima), até complata coagulação"
A eoalhada deve apresentar-se até compácta
e Jina. Se quizermos obter uma coalhadà mc-
Ihor e em mênos tempo, podemos pâsteuri-
ãâr o ieito e usar fermento selccionado até
0,5To.

4) DESSORAGEM: Vorificada & coa-
gulação transportamos a eoalhada parn um

, tacho ou panela e aquecêmo.Ìa, tendo o eui-
dads de quebrâ-l* vagaroaameate, facilitan-
do assim, a deesoragenr. Com o aqueeimento
os gruÍnoiì de coalhada se eontraem expul-

sando o eôro retido cm seu interior. Deve-
mos pârar o aqueeimento quando os grumos
tomarem uma levíesima touelada amarel& s
tlma consistêneia borrachenta. Obeervado o
ponto, retiramos o tacho do fogo e proeede-
mos a dessoragem.

5) LAVAGEM DA MASSA: Em se-
guida a massa deve ser lavada com água,
por duas q.ru três vez€É, diminuindo &ssim a
sua acidês o qus nos proporcionará um re-
queijão mais fino.

6) ADIÇÃO DO LEìTE Desnatado ou
Integral: Lcgo após a lavagem, a massa vol-
ta ao fogo, sofreudo agitaçõo constante, jun-
üando-ce-ihe FequËnas quantidades de leite
desnatado cu iutegral. Êste lcite tem por fi-
naÌidade facilitar a liga da massa. Se o lei-
te eoagular, o quo difìeilmente se observa
onn uma massa bem lavada, fazemos a re-
tirada do sôro e colocamos roais leite até que
êste não maic so coagule.

?) ADIÇÃO DO SAL: O saÌ B ser u-
sado deve ser fino e ná proporção de 1,5 a
3To da massa.

8) ADIÇÃO DO CREN{E: Ao coloear-
moÊ o €reru€, & mrìesa não deve apresentat
grumof,. A agitação eontinúa e a gordura (cre-
me) é adieionada à massa. Á, quantidade a
ser ugada pode ser nula ou até completa sa-
turação da maesa. Assim sendo, deixarnos
êsso ponto ao gôsto do fabricante.

9) RECONHECIMENTO DO FONTO:
O ponto é reeonheeido quando a, massa rrão
mais aprerentar grumos, e quando suópen'sâ
pela pá ou colher em forma de um filamen-
to liso e compáeto.

10) ENI,'ORMAGEM: Yerificado o pon-
to fazemoe som a massâ ainda quentg, â €or
formagem em eaixetas ou qualquer outra va-
Eilha.

Fara que o requeijão não grude àe bor-
da* do recibiênte em que fôr enfornrado. é
aconsalhável passar manteiga ou creme ern
seus bordos, ou ,forrar ae fôrmas com papel
impermeável .

OBSERVAçÃO; Quando â mâssâ ãão
der uma boa filagem, o que depende n:uitas
vezcs do tipo de fermentação sofrida pelo
leite, podemos usâr citrato de sódio fencon-
trado em qualquer farnnácia), até 3/e. No
caso de s6r usâr êsse fundente é reeomendá-
vel diminuir o sal.

JOSÉ n.ienrno DA eosra

& , ,* *S,& e&Sihe*#Se*&*ee& *#&eï# # &e ###e



O CULTIVADOR 5

rffitrffitcffiÇaü püffirSïs{ffi ptr
*'ffiUffij# 

MffiNffiHM#''
Êste tipo de queijo deve ser fabricado

de manhã, logo após e ordenha, aproveitan-
do.se a üomporatura do leite resém ardenha-
do. Entretaato, deve-se notar que, ne*ses fa-
bricacões, não se chegará a obter um prcdu-
to, cem urn máxirno de higiêne, esseio e cui-
d*do com tado o m&tÈrial que se vai uti-
lizar.

r) NIATERïAL NECESSÃR,iO: T va.
sllha esi:nallada ou e*tanhada; 1 termômetro
rÌe 103"C;1 eoncha cle cabo compiido; 1 caa.
dor-a:corredor; 1 espumadeira; fôrmas; panos
ralos de aìgoCãozinho (30cmx30crn); I cor-
tÍìdor de coalhada,' eorlhc, de preferência lí"
quido

2) COAGULAÇÃO: O leite higiênica-
mente ordenhado é posto na vasiiha ccrn ã
tsmperatura de 35'C. para coagr:lar. Aque-
c*r o leite se o termômetro aeusar tempera-
tura inferior àqrre!ê,, tendo o cuidado de man.
tê-lo agitado. Junta-xe ccalho em qt:a:rtide-
de neceseária para que e, eoagulaçÂ.o se eie-
tuq eín 68 rninutcs. Para i**o, Ccve m-se juo-
tar 2,5ee (rIois e meio centimetros cfibicoe)
t!e coalho líqtriCo comum, pera c*da 10 (iea)
Iitrcs do leite. Adicionad; o coalho e agita-
do o leite por unr instante, deixar ern repou-
so até a formaçâo da coalhada.

3) CORTE DA COALHADA: Para se
saber ee a coal,harlá está ou não no ponto
de corta' intrc,luz"ee & fseâ, que pode ser
d.o madeir*, em posição inclinada, forçando
para cima: está no ponto ótimo da eer cor-
tada, se a coalhada feade-se num Eó santi-
do, maatondo quiaas viyâs e saiado a faca
som pedaços de ma,qsâ aderldçs, aiém de for-
rnar iìhae de sôro claro esverdeado. O corte
de eoalirada procode-so eom o cortador, com
bnrlante cuidado. Devc-so proeedei do mo-
do a obtor os grãos ccm tâ,manho o mais uni-
forme possír'el .

4) AGITAÇÃO e DESSORAGEM: Âpôs
o coïls, deixa-se a coslhada repousâr por um
in,.tants e, prooetle-ss ã Ìrma agitagão lenta
e iei,ercalaíla com repou3os, drrrante 25 mi-
nutos aproximaclamente ou, sté a ma"nsa ad-
qLririr a c:nsirbênsia de*ej:r'Ja, quaudo ea-
tão devc-se processâr â, retirada do sôro, eom
auxílio do c..raCor-escorredor.

5) ENFORI{AGIIM: Tira-se a massa da
vasilha e vai,se colocando em c4madas nas

fôrmas, arrurnanCo-r, €$m leve pressão. Para
receber iã massa, a fôrma deva esLar inücira-
mente forrada coffi paro, prèviameute fervi-
do. A seguir, dcbram-se com cuid€ldo as pon-
tae d* pâÊo s eoloca-*e uma taapa fina de
mirdeii:i a qual deve scr bem justa e lsva-
Ee * í)r'ursaï"

6) PREN$AGEM: Fazendo-se a preÃ-
Êâgerra ccm pr€ïrsa própria para queijc, corno
a de al:i,vanca ría:ples firarÌa à parede, de-
l'e-se pïôË'rrrcioner ao queijo, durante urna
príìiìcrgeü cie nceia hot'a, g'1-oss5o cte 2C a 25
qitiìos. En eeguida, virâm*..e os queijot e

tri>cRnt.se ou lâ,vaÊl-se os pãüos, Levam-se
os queijcs novements às prensae pa,ra que
periiílerìeçsü Curautc três horas, submetidos
ër ììrìlâ pressão já agora d;: 25 a 30 quiloe.

7) SALGA: Reíirau-se oe pânes s os
queijcs ainda nas fôrmas sâ* salgadr:,s Ce ÌÌm
ladc. IIc Cia seguiirte Elinda, nas fôrmâs, co-
loen-se sal no cirtro lado, iet,irendo,se no-riia
imeriiato or queijos des fôrmee.

8) ITIATURAÇ-iO:
Tanto este cosro âs fazee d e pren*

fragirìl e de raiga; devcra eer l€vadlÍs a efei-
to ern salas fre..cas, arejad:rs e corn telas las
porta$ e janelao para proteção contrcì, Erôs-
sas. D'.trante a màtursção os queijas devem
sçr v!rados diària*ente e, se preeiso, de dcis
em doìs dieg uu:edecidos ccni uma solução
êm água da 4/o de eal e 3/p de câl, pârâ
elimilação de môfos e formação de nrna bc'a
crôsta. Dois dias após a tratamento anterior
pìssar nos queijo: urn pâno urnedeeido em
óli:o de Ìinhaça. Dr4-se eomo o queijo matu'
rado, 18 ciias após à sua fabricaqã.:, quando,
eutão, ôÌes são Ìavadoe em sclução cie ágiia
e eal a L/6, liradas os defeitcs e le.raCor
a prrafinar e, daí, ao coEsìrojo.

9) PARAFïNAGEÌr'ï: Os queijos são pa-
rafinadas depoìs de cornpletarnente limpcs e

sêcor'. Querendo-se Fref!âra,r 5 quiloe de pa-
rafina para queijo, usâm-se: 3 5009 de para-
fiaa, 1.3509 de eêra de abêlha, tr00g de óleo
{s linhaça e 50g de brer:. Dissolver tudc e

mcrgr:ìhar o queijo 2 ou 3 segurdos, q'lando
a mietrirs estivor ecnr c, tomperetura entro
90 e 100"C.

ê#Soe
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6r* a gff-e&{ %ffign&s&tëó

d-'{
{-lriou-se uma arte rnoderna.

Ta:nbém criou-se urcâ morai moder-
nâ. Arnl:eg, diferentes das antigas.
ïlrancameníe não as *ntenclo. h,fii:h*
forelação arltiga, não as supsrt,a.

Estarei errado ou certo?

Na piniura vejo um cuâclro de
Da Vinci, pintada no séciilo XIV
e não prr:ciso sei' artiste ïrr{re ccìm-
preeadô-1o, sentí-io, arimirá-io.

Ás fórmas, os Êeetas, o c!ì:ar de
umá criança nlúa. reportam-me à re-
alidade, ao modôJo vivo, às crianças
qlre já ví.

Já" um qua:lro < mrfclttrno>>, de
Flexor por exeirplo, mcstra-ne lir:"s
ponieagudas tìrancas e pletas entre-
iaçaciçs "s êsnio. Na rninha Ígncr'ân-
eia uarNísticâr, -Êó co::sigo rer,,olciar
urn punhado de apáras ieuiticôres cle
paàei, caídas nc chão.

Ví no ulcíuseu de Ârte ïl4oder-
n1)), uma tóia d* fr:ndo hr:inco com
várias pinctla*as uerpenCìcuiares de
tir:ta preta e ouNras tantrs horizon-
*"ais. Só!

FiqLlei triste, porque minha cur.
te rneniaìidaCe nãD conEegi:íu enten-
dô-1a, nem Cesccbrir B, <arte>>.

Nc dia segr-linte, fui ao ,.Museu
liecionalu e enirei la Sala do Troncrr.

Cono rzisitaüle ineulto e despre-
venido, fiquei d-.lil-*foi3rÌs eonì âs
<escuiüurag> efft aito reiêr'o que c!r-
cuada,r a3 pareLÌ*r. ids!6rcs de pelo
menos Ì5 centírnetros p*ra fóra das
parer-Ìes. Foi eni,ão que um guarda
me exeì-areceu -qêre:ï siinples pintu.
riìs, dess:is corì1 que os antiquedos
artistas c,-:stun:a','am <eilganâr> a
gente.

CompreenrÌí e admirei intensa-
mente.

O mesmo gcontece cogt a ri;oral
oevcluidar.

Di,zem pcr ereTft'í)lo, que o rccaío
e, yì?,ffivr'ì,a "a ui,rgini.dad.e das d.anee{çs é

urna boísaEam d*s anligas. Que a mz*
ííter tern ü$ wtesÌrèüs direitas e liberda-
rJes e af azeres clo 'h*rrewt. H ia são
aíé, cot'*uns, tLonzens que prtì]G't'íJ'ìri ç8
'rttcmcCoeircts, muÍüffi, cs {rc.ldss e a-
ealentç,rn cs bebás, (quartdo os hd, ewa

casa) e dã,o b:;nhcs 'ìiol <lttlús>> " en'
quaxt* rrs e.lpírsús setretariam.as rvG-
gn*i.o"s oLt, bebericam t?âs bcaí,es. ia-
uens (meni';zos-lnsnerLs) clue beben't, io-
{iã7n, luv;lã}n (funza e mcctn'lt&), "lur'
tarn, rap'la'm, deeanram e deprt:dcw,,
'para ubancúr> as ía'is cle n'play-begsn
avnerican*s, enquanto as resT:ecti"ws a
'respútd,ueds Tsrogenitares clrre?n pres..
sil.,'os{is pc:'a taper as buracos, intle-
niet:r ,.can-t din'hezra, e salt;d,-Los "ccrn
ditz"fteiro, das gflrvüs da poiíc'iu.

Hanzens que tiram caditaques das
elfô"nd.egas; out ros que trnnsferrm
rnçníes t;e Cinízeiro ctras i#cüs pú,bl'icas
p0.r0, as próprí,as, poiíticas çu2 eonx'
pitt?t aotos e cürgüs, ete,, etc.

E c a'íT1,o & arte rnoclerna! N ão
enten drL!

*Õ$*e+offçç

CtJLï,re

Ç.ffiË-"ç+Hnnsru
'ryrì8,\LtlF'

Este jornal foi eourposto e

inrpresso nas Oíicinas Gráíicas
tla Escola Agrot,écnica clc Santa
T.'crcsa.

r1'{,:l-rÌl
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Ani,aersar'íou em À.go,sto:

,Ioã,o Fernand"es
Á"ntenor Miguet
Antonio Lemos
Luiz Z. Vitsal'd,e. .1

Ã" tailoa os oniuersoriiantes dc Agos'
to, os uatos que s <O C*lt'iuud,orn lhes aa*
gwrd, d,e mwi"tos aÍôos d,e uent'uras e eres-
centes feldcidades.

EXPNDIENTE

"O CULTMDOR" é um órgão d,e di-
uulgaçã,o mensal d,e ensínaynentos e not'ícias
sôbre a Agrí.cultura, Peeudria e Indúsúri,as Ru-
rais.

Ilestinsd,o e, atcnder ds elasses prod.uto-
ras do Estad,s d,o Espdrito Santo, eonslitue por
u$i'ìn d,izer q traça de união que o,s t.iga à
E*ola Agrotécnica d,e Santa Teresa.

8õo ssus calq,boradares os proJessores e
'J unciantírías d,esta 8 scala.

"O CULTMDOR" aceítard com sat'ís-

Jação u consultas das lawrqdores c d,e tôdas as
pessóos interssssúqs ï1, mó,gno prablema da
prod,uçõ,o.

Estrada dc Ferro Viiória a lWinss

I\IINAS GERAIS

Escola Agrotécnica de Santa ?eresa
Resplendor, 25 de Juuho dc 1958

Sr" Diretor de uO Cultivadorr :

1'emos a satisfacão de comunicar
a eleição da nova diretoria da Associa-
ção Rural de Resplendor, cujo manda-
ts de Maio de 1958 a $4aio de tr959.

Ficou assim constituida ;

fi
Ëresideute: lzaias F. Mozzet

Vice-Presidente.' Josias M. de Oliveira

L.o Sêcretário: Jorge Nangib

2 o > PlÍnio F. dos Santos

1.u Tessureiro: Altino Bravisl
2.n , Adenir Bernadino Alves

D. Técnico: Dr. Darcy E" Mozaer.

Conrelho Consuitivo:

Alcilio Moulin Boechat
Angelo Nicolíni
José Simões
0ìímpio [\Ionteiro Batalha
Lourivaldc fsidoru Pereira
Justino Ferreirâ Netto
Manoel de Almolda CoaÈa

Delvano Antonio da Silva

Suplentes:

Juvelins Henrique
Leovigiido Isidoro Pereira
Joeé Ney Duarte
Eloy Alve* Figueira
Mario Bragânça
Maucel Ferreira de Pau-La. \

Agradecemos antecipadamente a
publicação destes no mesÍxo jornnl .

fisssciaçãs Rtlral de Res$!*fidor
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Ássinatura AnuÀl - CR$ 20,00.

. coRRESPoNoÉtccie

Redeçâo de "O CULTMDOR"
Escola Agrotécnica
São João de Petrópoüs
Estado do Fnpiriüo Santo

A fos$a ou privada, e o aapato, sãe as
duas armas realmente eficazoe no cambate
ao amarelão: um& evita a disseniinação do
vernco e o ouiro evita s, infestação do indi-
víduo. 0 tratarnento rnedie{ìmentoss ê a av
rna de segundo plano, porque sem as duas
primeirae o problema sempre recomeçâ.

Iaa'ias Freitas Mozzer



Massa d,e íamaíe, Catsup e pi,cles, sõ,o \rêsprod,u,tos cujas matôri.as primas, enconíram''se em relaííua abundô'w:ía

no**iio rural. óamoa àqui'os *ruu prorrrio.s de Jabrtcação,_sentl,o "o d'a pri'meíro, da auíaria d.ts Dr. Amaurg Íí-' da Silteira, d'o S"I.A. * Mirtistério da Agriculltra.

O CITLTIVDAOR

' ',.i..

='"'1.1..:ç.,:-.,-r"'.*, r.i:--

[ïtrassa de ïnmate
O tomate maduro se conseÌva nê*te estado,

sem apodrecer, durante 3 a 6 dias no máximo. 0
tomate pode, no entanto, ser transformaCo em tipc
oÕnseïvâ * $assa - que bem preparada e principal-
mente bem "esterilizadar, conserva-se durante cÌois
ãnos. À massa de úomate feita pelo processo aqui in'
dicado leva diversos iempôros e por isso requer rJa-

silhame de vidro.
MAT-ORIAL: tacho de cobre, colher de párr, '

peneira fina de tacluara e vidros de bôca larga ou
aiada vidros de conserva.

INGREDIEÌ.ITES: 5 quilos de tomate; 1009.
de cebolas bcm picadas; 50g. de saÌ de cozinha; 2
dentes cle alÌro macerados; 10 folhas de lourg; 5 pás.
de sa,lsa, \í

MODO DE FAZER:
.1) escolher tomates bem maduros, livres de

folhas, pedlços de $alhos, etc. e lavá-los cuidadosa-
meníe,

2) cortar em 4 a 6 pedaços conforme o tama-
nho do fruto e colocar dentro do tacho.

.3) juntar os tempêros acima citados, mistu'
rando-os bem com o .to.mate partido.

4) levar ao fogo regular e deixar ferver cêrca
de uma hora, sem adiciolar água (o logo forte, alí:m
rle p"1i"s de queimar o produto, retira o âromâ âgrâ-
dáver),

5) passar ainda quenüe em peneira.para, sepâ,-

ra,r âs cascâs (películas) e sementes da polpa, que é
aproli'eitada (u;na colher de páu passada sôbre o
materiai quente, faciliüa o peneiramento da polpa).

6) fìrver o caldo grosso aseim obtido, durante
2 horâs, mexendo cle vez em quando com umâ, co-
iher de pá,u para não agarrat nô tacho; o caìdo, por
evaporação da água, se concentra e se transforma
numâ m&,ss&.rle cheiro agraclável.' 7) engarraÍar s, massa quente em vidros pró-
prios, de bôca Ìarga;tog vidros devem ser esteriliza-
ãos antes, com água fervendo, ou bem /avados com
sapólio e água.- 

-8) coÌocar as gartafas cheias de massa em
banho maria, duvànte meia hora, sem roìha.

9) arrolha:: fortemente, após meia Ìrora, e con-
tiuuar no 'nanho maria durante mais 15 minuios.

10) lacrar ou parafinar as garrafas para garan'
tir a eonservação da massa,' o vidro de conserva com
arruela de borracha e tampa de vidro ou metaÌ evita
o brabaìho cle passar parafina ou lacre.

Os t'rês últimos pontos são de imporíância ca-
pitaÌ para a, c;nservação da massa - devem ser le-
vados a efeitci sem demorar: em câso contrário a
massa de tonate produzirá gáz earbônico ou mofará.

Catsup
Catsup ou, mais comumente escrito, Ketchup;

é um dos vários prorlutos originários do tornate e
que, por ser agradávetr a certos paladares, tem se

üornado motivo da atenção de várias indústrias de
colservaB aìimentíci*s.' I"Ío rneìo ruraì é poseível fabrricarmos tambérn
êsse pro,1uto. É um môlho arom*tizado, doce, cujo
prineipal compcnente é o tomate.- -Veis,mos 

como se rÌeve proceder:--' 
.

Exr,rai-se a polpa do tomate e adiciona'se sal,
piment,a, cebola, louio, saÌsa, aÌfavaca, açúcar, aÌho,
Àengibre, vinagre, criì.vo, cânelâ, etc'

Paia-extração da poipa cortam-se os frutos ao
meio, geparando-se com.um jato_dá,gua as sementes

da polpa, Em seguida a polpa é cozida .e passada
ero benoir*, separando-sc a peÌícula (casca).- 

ExtrriCa a polpa, adicionam-se a eÌa 20 a 50
grã,mas por litro, de ãçúcar e saì e concentia-se al-
Iurn tempo. Qrrando feltar meia hora para terminar
ã .ooc"ti.aÇâo adicionam-se louro, aÌfavaca; alho,
sa!sa, nóz moscada, pimenta, etc.' 

Continua-se a coneentração e, quando falta-
rem uns 10 minutos pala terminar, junta:l*se aquêles
ingredientes cujos cheiro e sabor desaparecern ccm o
coãin-rento prolongado: vinagre, cravo, canela, gengi-
t,re moido, pimentr do reino, etc.

Temos terminada a Íabricação do catsup'
Para a suâ ct)nsetvrçno, põe'se em vidros e

esteriliza-se, erir banho maria, a 85-90'C dtlrante 20
minut<is, Laerar tim seguida.

Picãçs
São vagens, cenourâ, ccuve-fiôr, ceboÌt' raba-

nete; pimenta, pepino, etc., separados ou então em
miscelânea, conservados, principalmente, em vlnagre'

ÕPERAÇOES. '' 
':,.$}:OOLI{EITÂ; EscoÌher o material â co,nser"

var, em cordiçòes apropriadas quanto ao estado de

errtrrração, uniformidade no tarnltnlro, co!5ist,êrcia
etc.

2) PREPARO DO 1\'1[ATE]ïIAL: Esta opëra-
ção deve ser processada icgo ap<1s a coiheil,a e-con-
àirte e- reíirár as partes in:proveiiáveis corao fôthas'
raízes, peÌe (casca) e ìavar muito bem em água cor-
rente e limpa.

3) SELEÇÃO: Ainda aí, deve-se eliminar a

materiai imperfeiio que pâsÉÒu desper,cebido duran-
üe a colheita, visando-se com isso dar ao prcriuto o

.melhor aspécôo possíveì. O iarnanho uniforme, a ma-
turação regular, e a consistância arlequada, sõo pon*
òos importantes,,a observat nessa operaçio de seÌtção.

4) BRANQUEAMENT;.;: Consiste çra colocar
em água pura fervendo durante 2 a 10 mìnui,os :

'Cenoura, 7 minutos - Cebolioha, 3 minutos

- Vagem, 3 a 5 minutos-Criuve-flôr,3 n.inutos -Raban:te,-9 a 4 minutos - Pepino pequeno,, 3 a 5
minutos.

Logo após o branqueamenÈo procede-se âo r€s'.
frianento rápìdo-colocaqdo o material ern água {ri*
e limua.

COLOCÀÇÃO DO VINAGRE: Teroninado O

branqrzeament,o o mat,erial é celocado, depois de es-
corrid'a tôda, a água, ern vidros ou latas e, scbre êle
o viragre. O vinagre deve ser branco, da meihor
qualidade e com 4 a &/s d.e ácido acético no níni'
mo. À ê1e adiciona-se 370 de sal (indispensável), pi-
rnÕnta, ceboÌa, alho, louro, salsa, a'favaca e cutros
condirnentos e depois. cte fervido despeja-re ainda'
quente e coado dentro dos vidros ou latas. De.1:ois de
uns 5 diasjoga-se fóra o vinagre, por terÍicado mui-
to aguado ç coloca-se novo vinagre, preparado rIa
maueitu descrrtír, pârâ con$ervação indefinida.

6) ACONDICIONÂMEN'ICI.I Latas * Aque-
cer a 9CoC, er* banho .maria, durante LCr minutos fe-
chando-;e então o orifício de saída de ar e elqìrecer
durarte rnals 75 a 20 minutos. Vidros: Procede-se da
üresxrlâ rnaneira, sendo que nos 10 minutos iniciais
o vidro não deve egtar completamente feehaclo. -

Fodem-se usar vidros de boca largs ou vidros
de pressão, os melhores.

Os picies assim fabricados só dcvem eer consu-
mìdos 20 dias após à fabricaçã,o.
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Segundo <rs.itrdos pukriiead*s
p*la o,Vy'c.r'"i S.lciety Of r\merica" For
ei,:;r,siào da sua segunria cnnferônria s,-

nuei, reaiizacia em lVlempliis, rro Tenn-
cÌessce, enì u:ea'"los de juneiro deste
&no. ã,s ptrdas cauisadas por plantas
dzuinhas trcs Estados UiiiCí;s elevarn-
se a rnais de cineo miìhões de ció-
lares pnr enü. Âs ervas coín rÌomes
exobico;, ccÌì.lo <la,tennr, mcrtâ,Ëdn, er-
va ladin* etc., desfaïcarn o aìirnen-
to e a água das piantas cultivadas,
eausendo clanos nas safras essenciais
pÈre â eeonornia' Co' país.

Quem pâ,gâ eceâË perr-'las?... Cs
íécnicüs av*lianr e$r um rrríni*io XÜ0

dóiaree ,, í',rej,r'u. *é,1ic causado a-
nuain:ente a cacia Lrabitrante acs Eç-
taetrüs Uridr:s. É * agricultor que so-
fre dirètarnente esse prtijuizo sob a
fomoa de reclução no rendirrlentü das
sâfra,s, ruâs é o con,sumidçr qtïe "d,-

cailã, por scntí-lci eoì: a forr*a cie au-
rnentó de preç,; tios aliarentos qìie
aCquire. 'trssü, porent, não sigilifictt
que ô navrn*;ot **ru beneficisr.jo p,:r
tal aumeriro r"ie Ìlreçô cios .qeus prü-
cÍtitos. Se for feito um lraiançc, Õ re-
s',rli;a,r"io será ser*pr* negativo.

Tais erv&-q sfetsru os interesses
d*ï lavrad{rro'l ile difürentes rï}ãnelrÍrs.
Co,npefe:n cono a$ piantas cuitivasas
t,iran'jc'llaes a, âguâ, a iuz e os *ie'
nientss nu6rì-bivos,' aurnentafil o clls-
to do ti'abaiho e dos equiparnentos,
e rudllzetn a qualsdati* e a quanti-
dade clos proclutos oriur:tìos da Iavou-
ra e c1a criação rlo gatlo. A lénr dis'
so, st:rvqrn do essoncierijo a lnselcs
# agr:ntes portaclcir.es cle lìocnças e

praga$ que carÌsàIn granc'[es clant-,s

nail srafras. AÌgunias espdcies cle <'.r-

vits eão nocivas à satrrle dc hometlr
e r'r tio gricìrt.

Gs irre,jtLiaos desse tiPo cau*a-

ctros nas fazerrdas sã,o equivalenies
aos pre,juizos combinados, resultan-
tes da ação dos it s6t,c$ c das doen-

ças criptogamicas, ocupando o so-
guutìo lugar após a eïosão. Carno
elxenìpìo, ciba"se este caso: rimir pÌan=
ta, cle nrtstarcla comurn extrai rìc só-
lo o dôbro r3o nitrogênio e iio í'ós'
foro e o qtradrr.plo da potassa e da
agua necessarios ao clesenvolvimen-
to normal ci.e uuì pé de avúra.

E o que é que se está fazentlo
para evitar tais prejuizos?... Cs té-
onicos e os lavradores dos Estados
Unidos não 'coslumâÌn esperar mui-
to Nunrpo para soìucionar ca,ia pro-
blerna. O ponto de par"tieia é sem-
prs a, investigação do método mais
<;conomir:o de conrbater a ervâ da-
ninha. Ern 1957, as estaçÕes agronfi-
nricas estatars gastaragl mais de unr
nlilhao e quinlientos rnil dolares,
tendo o Minisl-ér'io da Agrieultura gas-
to rnais seteccnics ni i I dólares no
xÌjlesn!O esttttl.O.

Alem clisso, a indirstria cle er*
vicidas o equipalncntos para a sLlià

aplíeação, gasta anrialniente várias
rnilhões de diìares ern investigaçõee,
pesq uisas e tcsies.

"+E juslo reconhecer que os fa-
ìrricanües de rr.laquìnaria tan:beul
prestarn vaiiosa ccroporaÇão à can',-
panha, concebendo 0 produzintlo
onntir:uamente' ferrarnenta.q e inrple-
menúos qLle ai,rxiiiam r: e;çterniini.o
cle certas, ospécie resisientes aos plo-
clutos agroquimicod, ou qr;e tornatn
rnais economica a araçã"o d.ei;tinacla
a destruir &s erïas danirrlras ou â
evitar a sua, gernrinação e òresci-
niento.
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atingir 6 uponto>. Ëste conheee.se prà,tica-
mente peia colsi.ctência da m&ss&' tomoudo
ume pÊquena amoei;ra parâ, ser nesfrlada em
um prato ou qaando & massa a ser atingidrr a con-
sistêniia deixa ver o fundo do tacho, Atingida a con-
sistência desejada, a bananada é colocada ena fôrmas
de madeila retangulares e desmontáveis, em lugar
arejado, para resfriar. Finaimeníe, a baranada pode
ser embrtrlhada em papeì impermeáveÌ pârâ serguât-
dcda. Fode-se t,ambém embalar em iatàs chata"s, de
pouca profundidade, o que se faz logo que â mâ$sâ
é retirada querte do tacho, sendo esfriada destam-
pada"

4) MARXIELADA BRÀNCÀ

fahrifis,r

ou comum, dêve-se proeecier do eeguinte rne-
do: Escolher goiabas bem rnadurâs, verme-
lhas, deseascar, cortar ao meio, retirar os câ-
rgços, lâ,veÍ, escorrer e peqar. Colocar nurn
tachco de cobre, ferver iigeirarnente, juatar 500
gramâs d.e .açúcar para cada 1.000 gramas de
rnrì,ssã (goiabada), eozinhar ,em fogo brando,
mexendo .ednadre eom Ì:ma colher ãe práu pa-
ra qão agarr€ìr, até atingir o npontor. Êste
conhsee-se quando a goiabada deixa ver o
fundo do tacho cu quando se rnergulha uma
fâca molhada e sai enxutâ oti ainóa quando
coloeâdã, nurn prâto frio toma a consiitência
firme desejada. Tirar do fogo e colocar ern
iatas rasas ou em caixinhas ìe madeira,

Das sementss se aproveita aquelo mu-
cilage que &s 6nv@rvem pârà o fabrjco ,1e ge-
léia, ou então fervem"s* juntsmente com an
goiabas, nesíe E:nso não prccisam ser descas-
câ,das'rnas, devem ser passadar na peneira e
depois pesada,s, a,ates de se juntar o açúcar.

2) GOiAËADA C,\SCÃO

. - 
Escolher goiabte ma,:litras, tirar a nar-

tes duras e pretas sem cìs;çasçâ,rr eoría,i ao
meio, retirar os cãrcços, lavar as sreta,des, es-
corrsr e pesar. Colocar em taeho de cobre,
ferver ligeiramente, juntar 6C0 qranaas de a-
çúear para carla 1000 grainâs de masra, eo-
sinhar em fogo brando, mexendo serïrDre corn
uma colher rie pár.r para não agerrar até a-
tingir o (p{into>. Pràticarneníe .e c,.rnheee
cqrno ficorr ieserito acima pera goibada iisa.
Tirar do joq+, aqitar bers'e eoÌí*n., uio l"tcu
rtgas oÌì caí.';lnÌ..rs de ma,ìeira.

3) EAliÀi.{ADA .

Para o fabrico de banaaaCa devern-se
ese;rlher f ruto,- rner{,;ios, lirnpos e. sãçs. l_}ee-
eâscar à ri:ã* ou fJflï meiç de faeas dc brlm-
trú ou de aço inoxirjáqej. Fisar e,s bannrrâs,
eolocar ntin taeho de (_robrË, jirntar 7E0 a
800 granr:ls de açúcar para ca,da .1ui!* cle rna:-
sã. e eozinhar em fogo rnoderaclo, nrcxendo
con,sÈaateüents com uma eüllìer de párr até Aâlitêí)lrÊtç

1üs\\\\\\\Ìì.

Como
, AM},URY N. T}A STLVEIRA.

1) GOTAEADA LISA
Para o fabrieo caseiro de goiabada Ìisa

EscoÌher marmelos ben maduros e perfeitos.
Esfregçar coÌì-ì um pâno pârâ tirar os upêlos, da cas-
ca.e depois levá-los. Descascar ecrn faca de aço irro-
xiclável, abrir e tirar a parte central " r. rÃ.oço.
t*coreçâo,). CoÌocar erovasilha com água e eur:o de
limão. CozinhaÌ,num tacho eom bastaáte água até
.ficarem maeios. Escorrer em. çeneira fina dã taqua-
ra, abandonlr a água ê esmagá-ìos, Peoar s mx5srì
obtida. Fazer um xarope com 1,50 a 2 quiìos rle a-
çúcar ref-in ado para cada quilo cie'inassa, po-
rém u.se_ndo água até ponto de quebrrr. Retirar o
xaro.pe clo fogo. Junt,ar à massa de ;r:armelos, penei-
ranilo, mexendo bem com rimâ colher ce páu" Levar
ao fogo mais brandc, continuando a neier seüìpre
para não pegât no fur:do do t:cho. Retirar do Íogo
guando começâr 0pârecer o fundo do tr"clio, m0xen-
do ainda u-m poucc, para depois então despejar ern
tormas de lâtas.

5) MARMETADA VERI,{ELHA

Froceder ilo mosrno modo {escrito acima. conr
as seqrrintcs modificseões: usar frrrtos inÍejros orr
paÌtldos ern qrrs,ríos oônì câsca e carcços, nào bran-
queâr com água e limão, empregar o mesn:o açúcai
cristal. adcionar mais águ", lor"ït," 

"-r,".ãp",i. r'fe tcrvel em fogo lerrto, juntando água ;aié q,re a
massa iique vermelha.

6) PESSEC.qDÀ

- Escolher pôssegos urJe vez, ou poueo madlrros.
lavar e eozinba.r. ÌÌgeirapente em poiea água àtó fi-
carem moÌes. Parsar em peneil.a fina de iaquara pa-
ra tirar os ca,rcços e ãn câscâs. .Colocar a rìrâsF,g! ce-
ncìrada num taci,o. Jrrntar 7{jü a I.CCO granirs de
açúcar pala gnda quilc de n,ar.ia. Levar eo fcgc e
cozìnhrr, r"rexendo sempre com colhcr rle nft,. até
cìar o <pr1fç,. CoÌccar-em vidros cu latrr e cleixer.
esfl'iar destampados.
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