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NUTRIÇÃO E GASTRONOMIA: A ARTE DA UTILIZAÇÃO DE PLANTAS 

MEDICINAIS EM PREPARAÇÕES FUNCIONAIS 

 

RESUMO 

A utilização de plantas medicinais vem crescendo como forma de tratamento 

para várias patologias, as preparações mais usadas são os chamados, 

popularmente, chás. Com o recurso dos ativos de plantas medicinais pode-se tratar, 

prevenir ou amenizar patologias, porém a palatabilidade de um chá pode não 

agradar a todos. As preparações gastronômicas podem ser um recurso para adesão 

de plantas medicinais no dia a dia e desta forma contribuir para aceitação de tal 

conduta terapêutica assim como para ação funcional dos alimentos. 
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INTRODUÇÃO 

     Cozinhar é a atividade humana por excelência, é o gesto que transforma o 

produto “da natureza” em algo profundamente diverso: as modificações químicas 

provocadas pelo cozimento e pela combinação de ingredientes permitem levar a 

boca um alimento totalmente diferente do seu estado original. A relação prazer-

saúde, que hoje para muitos é um termo conflitante, nas culturas pré-modernas foi 

pensada como um nexo inseparável. A ideia de que o prazer seja saudável, que “o 

que agrada faz bem” é uma ideia-base da dietética antiga e medieval (MONTANARI, 

2008). 

 Algumas plantas, hoje, usadas como fitoterápicos podem estar em 

preparações gastronômicas em quantidades que podem trazer benefícios a saúde, 

sabe-se, por exemplo, que o Alho (Allium sativum) nos tempos dos faraós, como se 

indica no papiro do Código de Erbes, usavam o alho como tônico cardíaco. Na 

medicina ayurvédica indiana, o alho é recomendado para hipertensão arterial, 

debilidades do miocárdio e outras alterações do sistema cardiovascular. Também 

têm sido estudadas suas atividades antimicrobiana, antinflamatória e antiasmática 

(GÓMEZ & SÁNCHEZ-MUNIZ, 2000). 

 Da mesma forma que o Allium sativum, a Bardana (Arctium lappa), Cúrcuma 

(Curcuma longa), Alecrim (Rosmarinus officinalis), Hortelã (Mentha piperita), 

Gengibre (Zingiber officinale), Goiaba (Psidium guayava), Maracujá (Passiflora sp), 



Erva Doce (Foeniculum vulgare), Capim Limão (Cymbopogon citratus) e a Canela 

(Cinnamomum zeylanicum), podem contribuir para o tratamento de algumas 

patologias e possuem condições de serem inseridas em preparações 

gastronômicas. 

OBJETIVO 

Este trabalho tem por descrever os benefícios de plantas medicinais para a 

saúde e elaborar receitas gastronômicas que facilitem a adesão ao tratamento 

fitoterápico. 

METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada nas bases de dados PUBMED, LILACS e SCIELO, 

utilizando as palavras chave “fitoterápicos”, “plantas medicinais”, “alimentos 

funcionais” e “gastronomia”. Os termos foram utilizados nos idiomas Inglês e 

Português e a busca limitou-se aos anos de 2000 a 2014. Os termos utilizados para 

pesquisa foram extraídos do DeCs (Descritores em Ciências da Saúde) e MeSH 

(Medical Subject Headings). Até o momento, 35 artigos científicos foram 

selecionados. 

DESENVOLVIMENTO DO TEMA 

No início dos tempos, o homem pré-histórico alimentava-se instintivamente. A 

caça e as ervas eram ingeridas apenas no momento da fome, para suprir uma 

necessidade primária. A evolução da alimentação ocorre juntamente com os 

recursos e ferramentas desenvolvidos pelo homem como o fogo e as armas, por 

exemplo. Com o domínio do cultivo da terra o homem deixou de ser nômade, 

fixando-se nela, formou comunidades e civilizações. Comer passou a ser sinônimo 

de prazer e fazê-lo de forma abundante, um símbolo de poder e riqueza. E assim o 

homem vem se aprimorando na escolha, preparo e conservação dos alimentos que 

compõe suas refeições, adicionando refinamento ao ato de comer e pesquisando a 

influência dos alimentos em sua saúde. Assim nasce a Gastronomia e a Ciência da 

Nutrição (VISKI, et al., 2011). 

Plantas medicinais são usadas devido sua capacidade de prevenir, aliviar ou 

curar enfermidades. Atualmente, há uma elevação no interesse em alimentos 

funcionais e plantas medicinais quanto aos seus benefícios à saúde, pois a ideia é 

substituir substancias sintéticas por fontes naturais de compostos ativos 

(CARVALHO, et al, 2007; CATANEO, 2008).  



RESULTADOS PRELIMINARES 

 A Arctium lappa, popularmente conhecida como bardana, é uma planta 

considerada uma farmácia completa, nutritiva, atóxica, muito utilizada na culinária 

japonesa e ayuvética. Pesquisas e estudos realizados observaram os efeitos 

benéficos desta planta sobre o trato gastrointestinal, antioxidante, antifúngica além 

de ações coleréticas, colagogas e hipoglicemiante (LIMA, et al., 2006). Seu sabor é 

agradável e as preparações são à base de conservas, refogados e assados. 

 Com relação ao alho Dalonso et al (2009) descrevem o mesmo como 

alimento funcional rico em alicina que possui ação antiviral, antifúngica e antibiótica, 

tem considerável teor de selênio agindo como antioxidante e aliina que apresenta 

ação hipotensora e hipoglicemiante. Alguns compostos sulforados presentes no alho 

possuem atividade vasodilatadora e hipocolesterolemiante, reduzindo assim os 

riscos para doenças cardiovasculares. Demais substâncias encontradas no alho 

possuem atividades imunoestimuladoras e antineoplásica. As preparações com alho 

são muitas e os cuidados a serem tomados envolvem a preservação de seus ativos 

que são termolábeis. 

 A Curcuma longa  é uma planta herbácea perene da família das Zingiberacea, 

conhecida como açafrão da terra, cúrcuma, tumérico, açafrão da índia, açafroa e 

gengibre amarelo, é uma planta originária da Índia e cultivada em todo mundo 

tropical para uso medicinal e condimentar. No mercado internacional é considerada 

uma especiaria preciosa por compor famosos temperos orientais (PEREIRA; 

MOREIRA, 2009). 
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