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A Cúrcuma longa, conhecido popularmente como Açafrão da Terra, é

uma espécie originária do sudeste asiático, sendo considerada uma

preciosa especiaria. O açafrão da terra é uma raiz da família do

gengibre, porém não possui o ardor característico do gengibre. Tem

uma cor amarelo dourada, familiar a todos os que comem comida

indiana. 

A cúrcuma (curcuma longa) é conhecida também como açafrão-da-

terra, possui um rizoma subterrâneo e é da mesma família do

gengibre. Já o açafrão é proveniente dos estigmas de flores da

planta crocus sativus.

Temperos
Açafrão-da-Terra

 

Por ter coloração amarelada essa é uma especiaria muito usada

para dar cor nas receitas, mas ela não é apenas um colorante,

possui sabor terroso e levemente apimentado e isso garante que

essa especiaria ajude a realçar os sabores nos pratos. Pode ser

utilizado em ovos mexidos, arroz, carnes e caldos, mas se quiser

também combinam bem em maçãs assadas, pães e bolos. 

Utilização na culinária:

Propriedades fitoterápicas:
Antioxidante; anti-inflamatório; propriedades gastrintestinais:

hepatoprotetor, colagogo e hipolipidêmico, antiespamódico,

prevenção da remissão de colite ulcerativa, tratamento de úlcera e

dispepsia, tratamento de litíase; quimiopreventivo, propriedades



cardiovasculares: antiplaquetário, antiaterogênico, prevenção de

isquemia miocárdica, diabetes, hiperlipidemia; cicatrizante;

antimicrobiano.

Contra Indicação:
Em casos de obstrução do ducto biliar, em pacientes com câncer em

tratamento com ciclofosfamida, nas semanas que antecedem

grandes cirurgias. Dose alta inibe a ovulação e provoca irritação

gastrointestinal.

Chimichurri 

Utilização na culinária:
O chimichurri é um molho tradicional da cozinha argentina e é muito

utilizado para dar um toque especial a carnes, aves, saladas e até

mesmo o feijão. É uma espécie de vinagrete picante,

sobre seus ingredientes, pode haver muitas variações, desde

acrescentar ou substituir o coentro por salsinha, acrescentar orégano

ou mesmo alfavaca (manjericão), até substituir o vinagre por suco de

limão. 

Os ingredientes do chimichurri basicamente são: Orégano, Folhas de

louro, Salsinha, Alho triturado, Azeite, Vinagre, Limão, Ají moído, bem

similar a pimenta calabresa só que menos apimentado, Páprica,

usado em alguns tipos de preparo.

O chimichurri é muito usado em carnes, porém seu uso não precisa

ser limitado e pode se expandir à molhos de saladas, tempero para

arroz, entre outras receitas. Dessa forma, podemos dizer que seu uso

na cozinha se tornou muito versátil nos últimos tempos.

Propriedades fitoterápicas:



Ele é rico em vitamina B2, ferro e contém sais minerais que previnem

os radicais livres, sendo estes os principais responsáveis pelo

envelhecimento precoce de nossas células. Com isso, o chimichurri

ajuda a reforçar o sistema imunológico, a prevenir doenças

cardiovasculares e a reduzir os níveis de colesterol. Além disso, o

chimichurri é um amigo das dietas graças ao seu efeito termogênico,

acelerando o funcionamento do organismo e facilitando a queima de

gordura. E a lista de benefícios não para por aí: o chimichurri é

diurético, ajuda a reduzir a pressão arterial, é rico em vitamina C, tem

Ômega 3 e previne o aparecimento de fungos. Assim, pode ser usado

sem medo, muitas vezes até substituindo o sal.

Contra Indicação:
Não possui contraindicação

Pimenta do reino 

Utilização na culinária:

É das mais antiga especiaria cuja importância 

vem prevalecendo desde época muito remota. Seu comércio é feito

desde 372-287a.C. e até hoje, a pimenta-preta também conhecida

como pimenta-do-reino é um dos temperos mais utilizados no mundo.

Diferentes das outras pimentas, a pimenta do reino não possui um

ardor muito forte, por este motivo a pimenta do reino é usada como

condimento nos alimentos.Sua principal propriedade consiste em ser

utilizada nas carnes, dando-lhes um sabor muito agradável.A

princípio, a pimenta era usada apenas como tempero de mesa.

Atualmente ,entretanto, sua utilização se faz, também, nas indústrias

de conserva, havendo casos, como nos Estados Unidos (maior

consumidor mundial) mas, Independente do seu tipo e de seu uso, a

pimenta deve ser moída ou triturada, antes de ser adicionada aos 



A pimenta do reino nos ajuda a digerir alimentos reduzindo gases,

azia e prisão de ventre, pois estimula enzimas digestivas. Além disso,

a pimenta contém uma substância chamada piperina que aumenta a

absorção de vários nutrientes, incluindo vitaminas. Ela ajuda também

a eliminar o excesso de fluidos através da urina e transpiração e é um

poderoso agente anti-bacteriano com a capacidade de destruir

diversos tipos de bactérias encontradas no estômago. 

alimentos.

Propriedades fitoterápicas:

Contra Indicação:
Para quem contém gastrite, úlceras no estômago e hemorroidas deve

evitar pois se consumida em excesso ela pode causar irritação

gastrointestinal e sangramentos.

Pimenta Vermelha 
Pimenta é o tipo de alimento que divide bastante as opiniões e gera

polêmica nas cozinhas! Tem gente que ama e gente que odeia.

Como tudo na vida é uma questão de costume, com o tempo vamos

nos habituando e a sensibilidade vai diminuindo. Comece com as

fracas, em menor quantidade.

Utilização na culinária:
Ela realça o sabor dos alimentos. Pode ser utilizada em carnes,

peixes, aves, molhos e até mesmo doces.

Propriedades fitoterápicas:
Hiperemiante: substâncias que ajudam na microcirculação sanguínea,

auxiliando no combate à celulite e na redução de medidas, anti-

coceira. Estimulantes das secreções gastrointestinais. Termogênica.

Reumatismo: dor muscular principalmente aguda, artrite, artrose, 



dor e tensão muscular. Inflamações, Herpes Zóster, náuseas, diabetes.

Contra Indicação:
Não recomendado para crianças. Contra indicado para pessoas

alérgicas a planta. Contra indicado para pessoas com problema

gástricos como gastrite e úlcera.

Ervas
Alecrim 

Utilização na culinária:

Muito empregado na culinária européia, 

principalmente na cozinha italiana e francesa. O cheiro é forte e

marcante, por isso deve ser usado com cuidado, pois em excesso,

pode dominar completamente o sabor do prato.

É ótimo para carne vermelha, carne de frango, carne suína, e em

legumes assados, especialmente batatas. Seus talos também são

ótimos para agregar sabor a sopas e guisados, batatas e carnes

assadas (como frango, porco e salmão), pães como focaccia, tortas e

cozidos. Combina com tomates, espinafre e cogumelos, além de o

tempero também casar perfeitamente com drinques à base de gim.

Propriedades fitoterápicas:
Diminui dor de cabeça (cefaléia) de origem digestiva, enxaquecas,

dores reumáticas, contusões. Redutor da permeabilidade e

fragilidade capilar. Repelente de insetos. Anticancerígeno.

Antiespasmódico e hepático. Aumenta a imunidade. Auxilia no

tratamento da asma. Antimicrobiano, antifúngico e antiviral. Melhora

a função mental e a memória..



Contra Indicação:
Gestantes: tem efeito abortivo. Pode causar um efeito diurético,

aumentando assim o risco de desidratação e alterando a

concentração de lítio no corpo, podendo chegar a níveis tóxicos. Em

doses acima das recomendadas pode causar nefrite (doença

inflamatória dos rins) e distúrbios gastrointestinais.

Hortelã 
A hortelã é uma planta herbácea da família

 Lamiaceae com inúmeras variedades cultivadas. É originária da Ásia,

atualmente cultivada em todo o mundo. É utilizada como tempero em

inúmeros pratos, como planta medicinal em infusão e também

fornece óleos essenciais que podem ser extraídos da planta.

Utilização na culinária:
Muito usada para incrementar pratos e bebidas. Seu sabor

refrescante traz um diferencial às receitas e é por isso que ela está

presente em diversos tipos, desde molhos de carnes até doces e

sucos. Utiliza-se hortelã em chás, água aromatizadas , temperar

saladas entre outras .

Propriedades fitoterápicas:
Na fitoterapia, é indicada informalmente como estimulante gástrico

nas doenças digestivas, flatulências, vermífugo, cólicas uterinas,

expectorante, antisséptico bucal, aftas, infecções da boca

(bochechos) e garganta (gargarejos), tremores nervosos e calmante.

Contra Indicação:
Insônia, irritação nervosa nos casos de sensibilidade à planta. A

introdução inalatória da essência pode causar depressão cardíaca,

laringoespasmos e broncoespasmos, especialmente em crianças, a



ssência pode causar também irritação das mucosas. O óleo essencial

é contraindicado para crianças menores de 2 anos, grávidas e

durante a lactação. Contraindicado para pessoas com cálculos

biliares, danos hepáticos severos e durante a lactação.

Orégano
A palavra “orégano” tem origem 

grega, e quer dizer “alegria da montanha”. 

Para os gregos esta erva possuía a magia de trazer felicidade. Nos

casamentos da Grécia antiga, os noivos se coroavam com orégano e

plantavam nos cemitérios para assegurar uma vida feliz no outro

mundo.

Utilização na culinária:
É muito utilizado na culinária italiana, onde é acrescentado em

molhos de tomate, vegetais refogados, carne, temperar saladas e

também na pizza, é claro. Já em Portugal, é empregado na

confecção de caracóis, em caldeiradas, em saladas de tomate e

queijo fresco ou requeijão. Também é utilizado nas cozinhas

espanhola, francesa,mexicana e grega.

Propriedades fitoterápicas:
Ajuda com os  problemas estomacais: indigestão, gases, cólicas,

enjôo. Dores de cabeça (cefaléias) e queixas nervosas. Problemas

respiratórios, tosse. Dores nas articulações e músculos. Dor de dente,

repelente de formigas. Atividade antibacteriana, antifúngica,

antioxidante. Agente estrogênico.

Contra Indicação:
Nenhuma contra-indicação foi encontrada. O orégano é reconhecido

como seguro para o consumo humano. Embora seja rara,

sensibilidade alérgica já foi relatado.



Tomilho
O tomilho tem origem européia, 

sendo usado na culinária e na medicina natural. 

As propriedades dessa planta são várias e o tomilho ainda é utilizado

na indústria de perfumaria, em especial na fabricação de sabonetes,

visto que seu cheiro é muito agradável.

Utilização na culinária:
Por se tratar de uma planta com sabor muito agradável, é

amplamente utilizada na culinária. Combina muito bem com carnes

cozidas, molhos e atum. E uma dica é que pode ser usado em doces!

Propriedades fitoterápicas:
Problemas respiratórios como gripes, catarros, tosse irritativa, tosse

produtiva e bronquite. Desobstrução das vias aéreas. Laringite,

amigdalite (na forma de gargarejo). Digestão lenta, gastrites

crônicas, colites, meteorismo e dores espasmódicas do tubo

digestivo. Útil no fortalecimento das raízes dos cabelos, diminuindo a

queda.

Contra Indicação:
O uso do óleo essência de tomilho é contra indicado na gestação,

amamentação e para crianças menores de 6 anos. Na forma de

alimento, em doses moderadas, não há contra indicação na gestação

e lactação.



Especiarias
Canela
A canela é uma das especiarias mais 

antigas usadas em todo o mundo. É originária do Sri Lanka, sul da

Ásia (antiga Ceilão). Em trechos do Antigo Testamento mencionam a

canela como especiaria e sua utilização.No Brasil, é provavel que

foram os portugueses trouxeram a especiaria que é cultivada até

hoje. É utilizada para industrialização de cosméticos, na culinária, na

medicina terapêutica, como aromatizante e em enfeites ornamentais.

Utilização na culinária:

Propriedades fitoterápicas:

Embora seja muito utilizada em preparações doces, a canela é muito

usada no Marrocos, Índia e no Oriente Médio para preparações

salgadas principalmente em pratos de frango e carneiro. A canela

também entra na composição do tempero de cinco especiarias

chinês, do garam masala indiano e da pimenta síria.A presença de

canela nas preparações aguça seu sabor adocicado sendo

necessário menor uso de açúcar. Inclusive, muitos tomam café com

canela na finalidade de substituir o açúcar. Contudo,  tem

preparações salgadas também como a famosa preparação

mexicana, o Chilli(de carne moída, feijão, etc), Na carne de Frango,

fazendo-a ganhar um sabor  com ares  oriental, até mesmo em

almôndegas e carne de panela

Ela atua nas diarréias e distúrbios gastrointestinais. Disminorréia.

Substância análoga à insulina.Tem efeito antiinflamatório,

antioxidante e antimicrobiana.



Contra Indicação:
Contra indicado para pessoas com hipersensibilidade à canela.

Gestantes não devem utilizar pois possui propriedades abortivos por

induzir contrações uterinas.

Cravo da Índia
Ela é aquela especiaria que praticamente

 todo mundon conhece. Em almoço, jantar ou 

festa, certamente vocês já cruzaram ou experimentaram delicias que

continham a especiaria cravo-da- índia. O seu nome atesta sua

origem: índia. Foi uma das principais atrações que provocou inúmeras

viagens de navegadores europeus para o continente asiático.

Utilização na culinária:
Faz parte tanto de pratos doces como salgados. Complementa na

perfeição licores e compotas e, quando adicionado a assados,

oferece um aroma exótico à carne. Em receitas de arroz, o cravo da

índia confere um sabor delicioso. Pode ainda ser usado para

aromatizar queijos e pão.

Propriedades fitoterápicas:
Antisséptico e analgésico. Inibe a agregação plaquetária:

propriedade de inibir a formação do trombo induzido

predominantemente por plaquetas sem interferir de forma

significativa nos demais segmentos da coagulação. Atividade

antitrombótica substância que impede ou previne a trombose ou a

formação de trombo. Efeito quimioprotetor e antipirético (combate à

febre).

Contra Indicação:
O uso do cravo da índia pode provocar contrações uterinas, por isso

é contraindicado em gestantes.



Erva-doce
Também conhecida como anis-verde, 

anis e pimpinela-branca, é uma 

planta medicinal da família Apiaceae que

 tem cerca de de 50 cm de altura, 

sendo composta por folhas fendidas, flores brancas e frutos secos

contendo uma só semente, de sabor adocicado e aroma intenso.

Utilização na culinária:
Devido às suas propriedades calmantes, o uso mais comum da erva-

doce é na forma de chá para auxiliar o tratamento de distúrbios do

sono. De aroma adocicada, as sementes entram no preparo de

infusões, biscoitos, bolos, bolachas, pães, queijos, molhos para

saladas, frutas em calda, peixes e frutos do mar.

Propriedades fitoterápicas:
Repelente de insetos. Problemas gastrointestinais: gases, espamos,

atonia, vômito, dispepsias. A erva-doce possui propriedades

alcalizantes que ajudam a controlar resfriados, distúrbios da

menopausa, inflamações, problemas digestivos e diuréticos. Sua

semente também tem propriedades que reduzem as bactérias

presentes na boca, diminuindo o mau hálito.

Contra Indicação:
A erva doce não é orientada para gestantes, especialmente na

versão de chá, nem por pacientes epiléticos, bebês e crianças muito

pequenas



Descoberta no nas Ilhas Molucas, 

Indonésia, a noz-moscada trouxe riqueza 

a muitos comerciantes que a vendiam 

sem revelar sua origem. Utilizada

 desde o tempo dos romanos, a noz-moscada era uma das

especiarias mais valorizadas da idade média..

Afrodisíaca. Psicoativa. Atividade no sistema nervoso central. Efeito

antimicrobiano e antioxidante. Problemas gástricos. Reumatismo.

Noz Moscada 

Utilização na culinária:
Massas, carnes, queijos, coquetéis, sopas, e bebidas quentes. Sua

utilização na panificação produz pães e doces diferenciados. Seu

sabor lembra uma mistura de pimenta-do-reino com canela, porém

mais sutil e aromático. Por ser levemente adstringente, muitos chefes

acreditam que ela se sai melhor em pratos salgados.

Propriedades fitoterápicas:

Contra Indicação:
Gestantes e crianças não devem utilizar mais que 2g. Adultos não

podem usar doses maiores que 5g.
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