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Ninhada de patinhos no lago do Sítio 

INFORMATIVO DO 
SÍTIO ÁGUA DA RAINHA 

São Francisco de Paula – Serra Gaúcha 

fevereiro de 2013 

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 

Em São Francisco tem ... 

 

Unidade de Conservação Federal de Uso Sustentável  
Email: flonasaofranciscodepaula.rs@icmbio.gov.br  

Caixa postal 79 CEP 95.400-000 - Fone/fax: (54)3244 1347 

 

Visitas e atividades em qualquer dia da semana mediante 
agendamento. 

Conheça as funções e objetivos da FLONA SFP e alguns de seus resultados. 
Veja no site porque é importante a consolidação de uma Unidade de Conservação (UC) e como você pode 

usufruir destes espaços, preservando a natureza. 

 

http://www.sitioaguadarainha.com.br/
http://www.sitioaguadarainha.com.br/formulario.php
mailto:flonasaofranciscodepaula.rs@icmbio.gov.br
http://www.florestanacional.com.br/index.html
http://www.florestanacional.com.br/index.html
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ACONTECE EM FEVEREIRO 
Dia 16 SÁBADO 

 

Ginásio Municipal de Esportes  
 

 
 

Baile de Escolha da Rainha do Carnaval 2013 
 

Banda PONTO COM e show com VANDERLEI RODRIGO 
 

9 de março  
Carnaval fora de época! 

 
 

CAVALGADA DA LUA CHEIA 
 

Toda a sexta-feira da semana da lua cheia, o Renato e a Bia da RB Hospedaria 

organizam grupos para cavalgar à noite e apreciar os campos pelos arredores da 

cidade.  

Os cavalos muito mansos e bem domados obedecem até aos mais iniciantes com 

segurança e quem traz seu próprio cavalo também é bem vindo, pois o Renato conhece 

bem o terreno e orienta a todos.  

É um ambiente de amizade. Os mais experientes orientam os iniciantes, e no retorno tem 

um animado churrasco esperando, com calma para relembrar as aventuras da noite, 

ouvir música e contar causos novos.  

O telefone para contato é (54)9136-9053. 
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Cozinhar é uma paixão! 

 Sa
gú

 d
a V

ovò
   

 

Sagú da Vovó 

Sagú é uma sobremesa das mais apreciadas por todo o Rio Grande do Sul e, 

estranhamente, quase desconhecida no restante do Brasil.  

O ingrediente principal, o sagu, são bolinhas de fécula de mandioca, produzidas 

pela indústria, fáceis de encontrar em pequenos pacotes em qualquer comércio de 

comestíveis. 

Simples de preparar e apreciado por todos, o sagu é constante como sobremesa em 

restaurantes e nas famílias, tanto nas refeições do dia-a-dia quanto para regalar as 

visitas.  

Veja a receita: 

Tome como medida um copo de 200 ml. Encha ¾ do copo com as bolinhas de sagu, 

complete com água fria e deixe de um dia para o outro. 

Transfira para uma panela e acrescente 4 copos de suco de uva. Leve ao fogo e 

quando levantar a fervura retire. 

Faça um creme com leite e maisena, levemente adoçado e aromatizado com 

baunilha. 

Sirva o sagu frio em taças de sobremesa cobrindo com o creme. 

Obs.: Muitas vezes, usa-se vinho tinto ao invés de suco de uva. Neste caso, pode 

ser um vinho simples “de mesa”, mas deve ser adoçado com açúcar a gosto. Pode 

acrescentar canela em rama. 

Curiosidade: Há algum tempo, cozinheiros modernos têm usado as bolinhas de 

sagu para fazer um “falso caviar”, cozinhando em algum caldo de peixe com 

temperos. Pode-se experimentar. 
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Conheça também! 

 

Rota Romântica 

Localizada entre a planície do Vale dos Sinos até 

o planalto da Serra Gaucha, a Rota Romântica 

percorre aproximadamente 184 quilometros de 

São Leopoldo até São Francisco de Paula, onde 

a cultura alemã e o clima europeu são 

destaques. 

São Leopoldo, Novo Hamburgo, Estância Velha, 

Ivoti, Dois Irmãos, Morro Reuter, Santa Maria do 

Herval, Presidente Lucena, Picada Café, Nova 

Petrópolis, Gramado, Canela, Linha Nova e São 

Francisco de Paula são as cidades que compõe 

a Rota Romântica. 

Conheça a revista da Rota Romântica, clique aqui 

 

Pr
od

uz
im

os 
no

 S
ítio

 

. Ravioles com recheios de: 
  - bacalhau e queijo gruyère, 
  - 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 

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 

 

http://www.verdepertocomunica.com.br/
http://www.sitioaguadarainha.com.br/formulario.html
http://www.rotaromantica.com.br/pt-BR

