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INFORMATIVO DO 
SÍTIO ÁGUA DA RAINHA 

São Francisco de Paula – Serra Gaúcha 

Julho de 2011 

 

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 

Novidades no Sítio 
 

Com o rigor esperado para este inverno, instalamos lençóis térmicos nos chalés. O aquecimento é elétrico e 

regulável. Liga-se antes na temperatura máxima para uma cama bem quentinha ao deitar, e depois pode-se 

reduzir para um sono confortável. A grande dúvida é sair da cama pela manhã. Corre-se o risco de ficar prá 

sempre de tão agradável! 

 

 

São Francisco de Paula 
é sossego junto à natureza 

 

Julho 
 

Começamos este inverno excepcionalmente rigoroso. As primeiras geadas aconteceram ainda em abril e 

em junho logo tivemos neve.  

Nesta época as pessoas se recolhem. A vida na cidade se modifica, pois nos campos rareia o pasto, o gado 

tem que ser tratado no galpão e o trabalho leva as pessoas para o  interior, nas fazendas 

Época de se viver dentro de casa, ao pé do fogão de lenha, saborear comida de “sustança” e sapecada de 

pinhão na chapa, tudo com um bom vinho aquecendo a alma. 

Assim vivemos este tempo no Sítio,  o fogo na lareira nos esquentando o corpo e o convívio aproximando as 

pessoas. 

 

http://www.sitioaguadarainha.com.br/
http://www.sitioaguadarainha.com.br/formulario.html
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TEM NA CIDADE 
 

CAFÉ COLONIAL ALEMÃO 
 

São poucas as famílias de origem alemã na cidade, ao contrário da região do Vale do Rio dos Sinos, abaixo da Serra, 

esta sim, onde se estabeleceram os imigrantes no século 19. Por este motivo se destaca este pequeno restaurante e café.  

As donas vêm de tradicional família alemã, há muitos anos entre nós, e nos  oferecem um pouco da culinária e da 

famosa doçaria alemã em um ambiente simples e muito agradável. 

Marcela’s 
Café & Bistrô 

 

  
 

 

 

Café c/ Leite 

Cuca Alemã 

Lingüiça (cozida e grelhada) 

Queijo 

Mini-Risoles 

Polentinha 

Bolo 

Torta  

Pães Caseiros 

Geléia 

Pasta de Berinjela 

Nata 

Av Getúlio Vargas 438 marcelascafe@terra.com.br  

 

mailto:marcelascafe@terra.com.br
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minicozinha dos chalés 

Cozinhar é uma paixão 

So
pa
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Sopa Preguiça de mulher 

Extraída do livro “500 receitas de Dona Anita”, publicado pela Editora Globo, em 1943.  Na Itália, esta sopa chama-se 

“straciatella” pois a massa que se forma fica mesmo toda “estraçalhadinha”.  

1 litro de caldo de galinha já pronto;  

2 ovos;  

50 ml de leite;  

1 colher (de sopa) de farinha de trigo;  

1 colher (de sopa) de manteiga;  

2 colheres (de sopa) de queijo parmesão ralado  

Coloca-se o caldo numa panela e leva-se ao fogo.  

Misturam-se numa tigela os dois ovos com o leite, a farinha de trigo, a manteiga e o queijo ralado 

até se obter um mingau bem desmanchado.  

Despeje esse mingau no caldo deixando ficar meio talhado propositadamente. Não é para mexer 

e a sopa virar cremosa. Ao contrário, deve ser servida antes que as bolas que se formaram 

tenham desmanchado.  

Nota: Na receita original não figura o sal, penso que devido ao queijo ou ao caldo que, 

supostamente, já seriam salgados. Em todo o caso, prove antes de servir.  

Para duas pessoas.  

 

Produzimos 
no Sítio 

. Ravioles com recheios de: 
  - bacalhau, 
  - camarão, 
  - ricota com nozes, 
  - carne com espinafre, 
  - abóbora (tortéi) 
. Capelletti (e o caldo para a sopa) 
. 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 

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 

http://www.sitioaguadarainha.com.br/formulario.html


Página 4 de 4 
 

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 

 


