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1. RESUMO
Considerando a necessidade de melhorar a saúde e qualidade de vida das pessoas,
tendo em vista que muitas das doenças atualmente ocorrem devido à má
alimentação, este projeto tem por objetivo a inclusão de produtos como temperos,
condimentos e ervas aromáticas naturais ao seu dia a dia, contribuindo assim para a
melhoria na qualidade de vida e prevenção de doenças, tais quais diabetes,
colesterol, hipertensão arterial, alguns tipos de câncer entre outras. Há uma grande
preocupação, principalmente por parte da medicina, em que a população tenha uma
alimentação

o

mais

saudável

possível,

livre

de

agrotóxicos

e

produtos

industrializados. Muitos dos temperos, condimentos e ervas aromáticas podem ser
facilmente cultivados em casa ou apartamentos, alguns em vaso com terra e alguns
aceitam seu cultivo não só em terra como na água, sendo necessário apenas mantêlos em locais arejados, com um pouco de sol e trocas da água para não criar fungos
ou insetos indesejados. Muitas ervas e temperos têm seu cultivo de forma fácil e
rápida e são de manipulação simples, dispensando qualquer tipo de agrotóxico e
cuidados minuciosos. A variedade de desses temperos, condimentos e ervas
aromáticas é imensa, substituindo tranquilamente os produtos industrializados,
fornecendo cor e sabor incríveis aos alimentos, além de todas as propriedades
medicinais inerentes aos produtos naturais.
Palavras-chave: Temperos. Condimentos. Ervas aromáticas. Alimentação Natural.
2. INTRODUÇÃO
As plantas vêm se tornando, ao longo do tempo, cada vez mais importantes
na alimentação e tratamentos fitoterápicos para muitos males que atingem a
humanidade, sendo usadas desde as épocas mais remotas as ervas aromáticas,
condimentos e temperos naturais, além de outras especiarias que fazem parte do
dia a dia das pessoas (LÓPEZ; MANEZ, 2015).
As ervas e plantas aromáticas transformam positivamente os alimentos, e
algumas combinações parecem ter nascido para serem mesmo utilizadas:
manjericão com tomate, estragão com frango, o tomilho e o alecrim com cordeiro, e
o orégano com queijo e ovos. Entretanto, as combinações não deverão ser
obrigatórias; o que é excitante na cozinha é o fato de haver sempre um grande
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âmbito para novas experiências e para a possibilidade de novas e bem sucedidas
misturas de sabores.
O município de Caraguatatuba tem uma imensa variedade destes temperos e
ervas, entretanto, muitos de seus moradores nem sabem de sua existência apesar
de, por vezes, possuírem em sua própria residência.
As ervas aromáticas (Figura 1) deverão ser utilizadas frescas, sempre que
possível, sendo o orégano a única exceção, visto que, por qualquer motivo, tem um
aroma ainda melhor depois de seco. A maior parte das ervas pode ser facilmente
cultivada e no último século, no mundo ocidental, observa-se um interesse especial
por sua utilização (ARAGÃO, 2009).
Figura 1 – Ervas e especiarias

Fonte: Curta mais, 2016.

Sendo atualmente tão fácil obter ervas frescas durante todo o ano, é curioso
lembrarmo-nos de que, ainda há pouco tempo, só se conseguiam comprar pequenas
embalagens com uma curta variedade de ervas secas.
As ervas aromáticas e especiarias, Figuras 2 e 3, enriquecem o sabor dos
alimentos, pelo estiveram desde sempre ligadas à arte da culinária. As especiarias
são temperos usados na culinária para proporcionar sabores diferentes nas
comidas. Originalmente, as especiarias eram empregadas no preparo de
medicamentos e disfarçavam o sabor azedo dos alimentos estragados. Há tempos
elas são utilizadas em todo o mundo e já foi inclusive moeda de troca. As ervas
aromáticas são folhas de plantas frescas ou secas, enquanto que as especiarias são
as partes aromáticas: rebentos, frutos, bagas, raízes ou cascas normalmente secas,
provenientes de plantas oriundas das regiões tropicais e os condimentos podem ser
preparados por vários tipos de misturas (GASTRONOMIAS, 1997).
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Figura 2–Condimentos

Figura 3 - Temperos

Fonte: Jomil, 2017.

Fonte: Boa vontade, 2017.

Nem todas as ervas necessitam de terra e vaso para serem cultivadas, Figura
4, algumas como hortelã-menta, orégano, manjericão, sálvia, alecrim, tomilho,
estragão e stévia podem ser cultivados na água, em vasilhas, potes ou jarras.
Figura 4 - Opções de cultivos

Fonte: Relva verde, 2012.
Para temperar a comida, o sal e condimentos industrializados (como caldos em
cubinhos e em pó) devem ser reduzidos e substituídos por condimentos naturais como
tomilho, louro, alecrim, cebolinha, orégano, salsinha, coentro, noz-moscada e outros.
Uma combinação de condimentos naturais também é muito útil para dar sabor aos
alimentos. O cheiro-verde e o sal de ervas são ótimas escolhas. Segue alguns temperos
mais utilizados (Prato Cheio, 2014).
A Tabela1 lista alguns dos temperos, condimentos e ervas mais conhecidos e/ou
mais utilizados no dia a dia principalmente na culinária.

Tabela 1- Ervas aromáticas
Açafrão

Cerefólio

Erva-doce

Páprica

Aipo

Chimichurri

Gengibre

Pimenta-do-reino

Alecrim

Coentro

Gergelim

Pimenta malagueta
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Alho

Coloral

Hortelã-menta

Pimenta-vermelha

Anis estrelado

Cominho

Hortelã-pimenta

Poejo

Canela

Cravo

Louro

Sal de ervas

Capim-limão

Cúrcuma

Manjericão

Salsa

Cardamomo

Curry

Mostarda

Sálvia

Cebola

Endro

Noz-moscada

Segurelha

Cebolinha

Estragão

Orégano

Tomilho

Fonte: Aromáticas vivas; O meu jardim; Prato cheio; Vitaminas naturais, 2017.

Além de dar cor e sabor aos alimentos, as ervas aromáticas, os temperos e
condimentos naturais trazem muitos benefícios à saúde, atuam diretamente na
prevenção de muitas doenças, dentre elas, algumas das mais comuns e mais
preocupantes nos dias atuais, como colesterol, diabetes, pressão alta, alguns tipos
de câncer.
3. OBJETIVOS
Mostrar à comunidade a importância de inserir condimentos e ervas naturais
cultivados em casa no cardápio diário trazem benefícios à saúde e a qualidade de
vida.

4. METODOLOGIA
O projeto será executado com revisão bibliográfica envolvendo a área de química,
nutrição, fitoterapia, cosmetologia e produtos naturais. Para a implantação e
execução do projeto será necessário o uso do Viveiro de Mudas e o Laboratório
Multidisciplinar para elaboração das fórmulas para a confecção do folder, da cartilha
e posterior divulgação do projeto.

5. RESULTADOS PRELIMINARES
Os cultivos das mudas foram feitos e seu crescimento está em andamento. As
mudas ainda são jovens, porém demonstram progresso, estão sendo cultivadas com
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o solo predominante no município de Caraguatatuba e diante as condições
climáticas da cidade.
Foi feito um levantamento das utilidades de cada espécie e suas características
como demonstrado na tabela abaixo:

Tabela 2 - Tipos e características das ervas
TIPOS

CARACTERÍSTICAS

Açafrão

Apresenta coloração laranja bem
escura, aroma forte e sabor agradável,
levemente amargo.

Pratos à base de frango, peixes e
crustáceos, além de pães, biscoitos e
arroz.

Encontrado fresco ou em sementes
moídas e misturadas com sal para o
preparo do sal de aipo.

O aipo ou salsão fresco é utilizado para
saladas ou em pratos cozidos à base de
peixes, carnes e aves, as folhas são
usadas para aromatizar os caldos. O sal
de aipo é usado para realçar o sabor das
saladas, dos molhos e das sopas.

Alecrim

Encontra-se fresco ou seco. Possui
coloração verde-escura, sabor
refrescante e aroma bastante intenso.
Deve ser utilizado em pequenas
quantidades.

Pratos à base de carnes, aves e peixes,
em recheios, pães, nas sopas e em alguns
molhos.

Canela

É obtida retirando a casca dos galhos
de uma árvore de origem chinesa. Pode
ser encontrada em pau ou em pó. Tem
aroma adocicado e forte.

Compotas, picles, pães, bolos, biscoitos,
legumes, doces, pratos salgados e
salpicada sobre frutas ao forno ou
bananas fritas.

Sementes de coloração creme
contendo pequenos grãos
acinzentados, de aroma forte e doce,
que devem ser moídos antes de usar.

Pratos de origem indiana, picles, pães e
biscoitos, sobre saladas e frutas ou maçãs
assadas.

Cebolinha
verde

Encontra-se fresca em feiras livre e
mercados. Muito usada na culinária
brasileira como base em diversos
pratos.

Serve para enfeitar saladas, sopas,
legumes cozidos, além de aromatizar
omeletes ou queijo fresco.

Cominho

É vendido em pó e em grãos. Possui
gosto forte, levemente amargo.

Em semente, é colocado sobre pães,
saladas de batata ou de repolho. Já o
cominho em pó é muito usado para
temperar feijão, picadinhos e uma série de
pratos salgados.

Cravo

Encontra-se em pó e inteiro. Tem um
aroma doce e forte.

Muito usado para doces e compotas,
pratos salgados à base de carnes, picles,
pães e biscoitos.

Erva-doce

Vendida em sementes, encontra-se em
supermercados. Seu sabor é
semelhante ao do anis.

Muito usada em chás, devido às
qualidades terapêuticas. Utilizada, também
em bolos, biscoitos e pães, e no preparo
de linguiças.

Gengibre

Raízes inteiras e frescas ou secas e
moídas; o aroma é adocicado e
penetrante, e o sabor é forte.

No preparo de pratos doces e salgados,
nas compotas e nos picles e também nas
bebidas, como o quentão. Também

Aipo

Cardamomo

PREPARAÇÕES CULINÁRIAS
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utilizado na culinária japonesa.
Gergelim

Pequenas sementes brancas ou pretas,
originárias da Índia, com sabor que
lembra o das nozes. Pode ser
encontrado em supermercados ou lojas
que vendem produtos árabes.

No preparo de bolos, pães e pratos
chineses ou sírio-libaneses. Serve também
para preparar uma espécie de pé de
moleque e um óleo de sabor finíssimo.

É encontrada geralmente fresca e
raramente seca. O aroma é fresco e
ligeiramente amargo.

Muito usada pelos árabes, entra no
preparo do quibe e do tabule, nos molhos
para carneiro, nas saladas, nas
sobremesas, para aromatizar chocolate,
enfeitar coquetéis, refrescos e também
como chá.

Louro

Folhas verdes, ovais, frescas ou secas.
Também pode ser encontrado em pó.

É um tempero muito usado na cozinha
brasileira, entrando nas marinadas,
assados, ensopados, conservas, feijão e
até nas sopas.

Manjericão

Encontra-se fresco ou seco, tem aroma
levemente adocicado, lembrando o da
manjerona.

Usado com tomates, tanto nos molhos
como nas saladas, nas aves, nos peixes,
em sopas, carnes de vaca e de vitela.

Mostarda

Como tempero, usa-se somente a
mostarda em grão. Apresenta-se em
dois tipos: escura e clara, sendo esta
última a mais difundida, moída ou em
grão.

Em picles, molhos em geral, recheios para
peixes, carnes, e legumes. O elemento
básico da mostarda é usado em
sanduíches, assados e canapés.

Nozmoscada

Encontrada em sementes e em pó.
Como todas as especiarias, é preferível
moída na hora, para que seu sabor
adocicado possa ser mais conservado.

Em recheios, molhos tipo bechamel,
legumes como a batata e o espinafre, em
pratos à base de ovos ou no preparo de
pães, biscoitos, bolos, bebidas e
coquetéis.

Orégano

É encontrado principalmente seco.
Possui aroma e paladar que lembram
os da manjerona, porém mais fortes.

Muito utilizado nas cozinhas italiana, grega
e mexicana. Entra no preparo de pizzas,
molhos e pratos que levam tomates, além
de marinadas, recheios e pratos à base de
frango ou de peixe.

Pimentavermelha

Também conhecida como pimentacalabresa, é muito picante e deve ser
usada com moderação. É encontrada
fresca e em conserva. O ideal é
conservá-la na geladeira.

Em linguiças, ensopados, picles e em
qualquer prato que tenha que ficar picante.
No Brasil é muito utilizada curtida (em
pasta ou em molho) ou fresca e picada,
servida juntamente com a comida.

Pimenta-doreino

Apresenta-se em dois tipos: a preta (em
grãos ou moída) e a branca, que é
nada mais que a preta sem casca
(também pode ser encontrada em
grãos ou moída).

Em quase todos os pratos salgados e
inclusive em pratos doces. A branca é
usada em pratos mais delicados, pois é
menos ardida e menos aromática.

Salsa

É vendida fresca, muito saborosa, mas
é encontrada também seca e
esmigalhada, com sabor pouco
acentuado.

Para temperar e enfeitar quase todos os
pratos salgados. Pode ser utilizada cozida
ou crua.

Sálvia

Folhas verdes e prateadas, aveludadas
e levemente acinzentadas. Encontrada
fresca ou seca (folhas inteiras ou em
pó) em feiras livre ou supermercados.

Em pratos de carnes, aves, peixes, queijos
e pães.

Segurelha

De sabor forte e picante. Em casas

Pode ser usada com ótimos resultados em

Hortelã
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Tomilho

especializadas, encontra-se fresca ou
seca. A seca também é encontrada em
supermercados.

pratos à base de frango ou de carne, arroz,
ovos e legumes. Muito gostosa também
com favas e feijão-branco, e ainda sobre
saladas, marinadas e molhos.

Pode ser encontrado fresco nas feiras
livres e supermercados. Tem folhinhas
miúdas, de cor verde-escura.

Indicado para carnes, aves, peixes,
legumes, molhos, sopas, pratos com ovos
e queijos.

Fonte: Só Nutrição, 2017.
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