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INFORMATIVO DO
SÍTIO
ÁGUA DA RAINHA
São Francisco de Paula – Serra Gaúcha
fevereiro de 2011

O Sítio Água da Rainha é uma pousada rural a 5 km do centro da cidade.
Novo!!!

www.sitioaguadarainha.com.br

Novo!!!

Tels (51) 9243-1916 ou (54) 9123-2879),
e-mail aguadarainha@sitioaguadarainha.com.br ou clique aqui.

O Verão na Serra Gaúcha são dias claros e com temperatura
amena a maior parte do tempo.
Os dias mais longos propiciam o lazer ao ar-livre,
caminhadas e convívio junto à natureza, que se apresenta
vigorosa e florida contrastando com os meses de baixas
temperaturas quando dominam dias com a beleza do
nevoeiro, geada e até mesmo a neve do inverno.

Os parques da cidade, muito frequentados pela
população e pelos visitantes, propiciam a calma dos
longos entardeceres típicos do região sul, com o por-dosol que se prolonga por horas, desde o início do
crepúsculo até o escurecer da noite.

No Sítio, as trilhas oferecem estimulantes caminhadas por entre
árvores, e o amanhecer de um dia de calor agradável é
oportunidade de experimentar um hábito típico das fazendas, o
café “camargo”, o leite tirado diretamente sobre um caneca de
café recém passado e degustado no próprio galpão de ordenha, ao
pé das vacas.
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São Francisco de Paula
é sossego junto à natureza

CAVALHADAS
Manifestação muito antiga da cultura popular, trazida pelos portugueses como
demonstração da habilidade de montar, que remete aos torneios medievais em que nobres
cavaleiros com armaduras disputavam a mão de princesas em romances e folhetins.
São combates simulados entre dois exércitos, de um lado os cristãos e de outro os árabes,
seguidores de Maomé.
O início se dá com o rapto da princesa cristã e o pedido de resgate pelos embaixadores.
Seguem-se combates simulados com espadas, pistolas e torneios em que se demonstram as
habilidades dos ginetes que, usando lanças estouram balões e apanham argolas de metal,
sempre montados a todo o galope. Tudo termina quando os cristãos resgatam a princesa e a
trazem para o castelo.
Hoje em dia são raros os grupos de cavalhada. Em Goiás, esta prática ganhou vigor como
motivação turística na cidade de Pirinópolis. No Rio Grande do Sul, conheço poucos grupos
de cavalhadas, sendo um da cidade de Sto Antonio da Patrulha e outro da localidade de
Cazuza Ferreira no interior de São Francisco de Paula, que, neste mês de fevereiro, oferece
uma rara oportunidade de se conhecer esta tradição que transcende a cultura gaúcha em
sua festa nos dias 5 e 6 de fevereiro (veja a seguir)
Como em toda festa gaúcha, o churrasco e o baile são pontos marcantes da reunião das
famílias e motivam visitantes que sempre são recebidos com a alegria, o respeito e a
fidalguia típicas das pessoas simples do campo.
TAMBÉM PARA AS FESTAS, O SÍTIO É UMA BOA OPÇÃO DE HOSPEDAGEM
TAINHAS – fica no entroncamento da RS-020 com a Rota do Sol, a 28 km de S Francsico de Paula
LAJEADO GRANDE – em Tainhas pegue a Rota do Sol em direção a Caxias do Sul, e siga até o segundo
entroncamento.
CAZUZA FERREIRA – entre no segundo entroncamento, Lajeado Grande, à direita pela RS 476. São 75 km em
estrada asfaltada desde São Francisco de Paula.
RINCÃO DOS KRÖEFF – a meio caminho de Tainhas entre à direita. Total de 40 km, parte em estrada de chão ao
sair da RS 020.
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ACONTECE EM FEVEREIRO
Dias 05 e 06
CAVALHADAS E FESTA EM HONRA DA PADROEIRA
Em Cazuza Ferreira
Informações com Ricardo (54)9948-7912
Dias 12 e 13
FESTA EM HONRA A SÃO PEDRO
Tainhas
Dias 15 e 16
FESTA CAMPEIRA DO PIQUETE DE LAÇADORES JOÃO DE BARRO
Lajeado Grande
Dia 27
FESTA EM HONRA A SANTO ANTONIO
Rincão dos Kröeff

Página 4 de 5

Cozinhar é uma paixão
(para fazer em seu chalé)

Salada do chef

minicozinha nos chalés
Para a salada:
2 folhas grandes de alface;
50 g de queijo (utlize o queijo do Sítio acrescenando um sabor local a este prato);
1 fatia fina de presunto cozido;
1 tomate de tamanho de médio para pequeno;
1/2 peito de frango já assado (ou o equivalente de peru);
1 ovo cozido cortado em 4 partes no sentido do comprimento;
1/2 colher (de sopa) de pimentão vermelho cortado em tirinhas finas (opcional)
Para o vinagrete:
1 colheres (de sopa) de vinagre de vinho branco;
1 colher (de chá) de mostarda dijon;
sal e pimenta-do-reino, o quanto bastem;
2 colheres (de sopa) de azeite de boa qualidade.
Lave e enxugue as folhas de alface. Corte o queijo e o presunto em tirinhas finas.
Divida o tomate em seis partes, no sentido do comprimento.
Prepare o vinagrete: misture bem vinagre, mostarda, sal e pimenta-do-reino;
depois, sempre batendo, adicione o azeite pouco a pouco.
Numa vasilha, coloque o queijo, o presunto, o frango, o pimentão, o tomate e
tempere com o vinagrete.
Coloque as folhas de alface em seis pratos; sobre elas, distribua a salada
temperada e por cima os ovos cozidos.
Nota: Você poderá preparar tudo com antecedência e só montar e temperar a
salada na hora de servir.
Rendimento: Para duas pessoas.

Produzimos no Sítio
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. Ravioles de:
- bacalhau,
- camarão,
- ricota com nozes,
- carne com espinafre,
. Spaghetti, Tagliarin e
outras massas
. Queijo tipo serrano
. Manteiga fresca ou
com ervas

Em Porto Alegre, peça-nos, que providenciamos a entrega
em Higienópolis, Auxiliadora, Moinhos, Três Figueiras,
Floresta e arredores
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

PRÉRESERVAS

Consulte preços especiais para quantidades.
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
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

