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INFORMATIVO DO
SÍTIO ÁGUA DA RAINHA
São Francisco de Paula – Serra Gaúcha
fevereiro de 2012

filhotinho de jaguatirica

O Sítio Água da Rainha é uma pousada rural a 5 km do centro da cidade.
Conheça nossos chalés para férias ou fins-de-semana: www.sitioaguadarainha.com.br
Tels (51) 9243-1916 ou (54) 9123-2879)
e-mail aguadarainha@sitioaguadarainha.com.br ou clique aqui

NOVIDADE NO SÍTIO!
Conheça o novo deck na cachoeirinha do Sítio, que ficou um
lugar muito agradável para pique-niques, relax, meditação, ou
conversa tranquila numa boa roda do chimarrão.

São Francisco de Paula
... é sossego junto à natureza
O “gatinho” na fotografia de abertura é uma jaguatirica que encontramos em uma das estradas interiores do
Sítio. A mãe afastou-se e deixou que pegássemos o filhote para fotografar. Quando o devolvemos, ela
aproximou-se e levou a cria para o mato, seu ambiente nativo.

Acontece em fevereiro de 2012
Dia 4 - sábado

Volta ciclística da Barragem do Divisa

http://www.caminhosdecimadaserra.com.br/eventos.html

04 de fevereiro de 2012
Distância: Percurso 1 = 25 Km
Percurso 2 = 24 Km
Total = 49 Km (circular)
Tempo: 7h:30 min. Nível: Médio
Encontro as 08h
Clique no link ao lado e saiba como inscrever-se.
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Dia 5 - domingo

Rincão dos Kröeff
FESTA EM HONRA A STO ANTONIO e N. S. DE LOURDES
10:30 – Missa Festiva
11:30 – Procissão Capitel de Sto Antonio e bênção dos carros
12:00 – Grandioso Churrasco
Após, matiné com ótimo conjunto para dançar
Mais informações na paróquia de S Francisco de Paula
Padres Igino e Sebastião

Dia 24 - sexta-feira

CARNAVAL DE RUA
Desfile das escolas de samba e blocos de São Francisco de Paula.
Mais informações com Alexandre, pelo telefone 54 3244-1827.
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Cozinhar é uma paixão!
minicozinha dos chalés

Panelinha de batata doce com
bacalhau

Panelinha de batata doce com bacalhau










500 g de batata doce descascada e cortada
01 cebola em cubinhos
05 colheres de sopa de azeite
500 ml de caldo de legumes
Sal a gosto
300 g de bacalhau dessalgado, cozido e desfiado
Salsinha picada
Pimenta do reino a gosto
100 g de queijo catupiri

Refogar ½ cebola em 03 colheres de sopa de azeite. Saltear o bacalhau desfiado e temperar com
a pimenta do reino a gosto. Finalizar com salsinha repicada.
Refogar ½ cebola em 02 colheres de sopa de azeite. Acrescentar a batata doce e o caldo de
legumes e deixar cozinhar até que fique macia. Temperar com sal a gosto. Bater no liquidificador.
Dispor a batata doce processada em panelinhas refratárias e colocar o bacalhau salteado por
cima.

Produzimos
no Sítio

Finalizar com queijo catupiri e levar ao forno para gratinar.

. Ravioles com recheios de:
Em Porto Alegre, peça-nos, que
- bacalhau e queijo gruyère,
providenciamos a entrega em:
- ricota com nozes,
 Higienópolis,
- carne com espinafre,
- abóbora (tortéi)
 Auxiliadora,
. Capelletti (e o caldo para a sopa)
 Moinhos,
. Spaghetti, Tagliarin e outras massas
 Três Figueiras,
. Queijo tipo serrano

Floresta
. Manteiga fresca ou com ervas
Ligue (51) 9243-1916
consulte por e-mail clicando aqui

Os ravioles podem ser o prato principal de sua festa, fáceis de preparar e servir
Consulte preços especiais para quantidades.

PRÉ-RESERVAS

PRÉ-RESERVAS podem ser feitas com bastante antecedência
para serem confirmadas numa data mais próxima dos
eventos desejados. Assim os amigos do Sítio garantem as
datas que mais desejam e facilitam nossa logística para os
eventos mais concorridos
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Agradecemos sempre sua atenção e preferência
Jane, Fernando e toda a equipe do Sítio Água da Rainha
e-mail aguadarainha@sitioaguadarainha.com.br - tels (51) 9243-1916 ou (54) 9123-2879
Caso não deseje receber novamente nossos informes, por favor responda a este colocando no assunto a palavra cancelar.
Fazemos assim para evitar a exposição de seu sistema a riscos de acessos indesejados por sites invasores

