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Consumo de sal em Portugal…

A população 
portuguesa 
consome o 
dobro do 
recomendado 
pela OMS!!!

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda um consumo de sal diário inferior a 5 
gramas para prevenir a incidência de doenças cardiovasculares.
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Como reduzir o consumo de sal?

• O uso das ervas aromáticas surge como uma estratégia 

saudável de redução da ingestão de sal.

• Estas são muito utilizadas em saladas, sopas, marinadas, 

carnes, peixes, chás, compotas, entre outros preparados.

• Apesar de este conhecimento ser aparentemente 

generalizado, na realidade são poucos os cidadãos, e até 

profissionais de saúde, que sabem utilizar ou recomendar a 

sua utilização de forma apropriada.
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Glossário das ervas aromáticas…
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Aipo…
• Composto por caules de folhas cujo óleo possui um aroma muito forte misturando-se aos alimentos 

durante a confeção. 

• O aipo apresenta um sabor ligeiramente salgado e é fonte de vitaminas (B1, B2, C, E e folatos) e de 

minerais (potássio, cálcio, sódio e fósforo).

• Em relação aos seus benefícios para a saúde, este alimento é excelente para baixar o colesterol, 

combater a diabetes, diminuir a obstipação, contornar a falta de apetite e, em diversas situações 

como, pedra na vesícula e nos rins, gota, cistite, reumatismo, anemia, nefrite, hepatite, problemas 

digestivos e dores no estômago.

• No que diz respeito à culinária, pode ser usado essencialmente em sopas, saladas e carne (estufada, 

guisada ou cozida). 
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Alecrim...

• O alecrim é uma erva aromática caracterizada por 

um sabor fresco e doce, sendo rico em fibras, 

vitaminas (A e C) e em alguns minerais (cálcio, ferro, 

magnésio e potássio). 

• Pode ser usado no combate à tosse, gripe e asma, 

auxilia no controlo da pressão arterial, estimula o 

bom funcionamento do fígado, a digestão e é 

diurético. Para além disso, auxilia na melhoria do 

cansaço físico e mental, bem como em quadros 

depressivos.

• O Alecrim combina na perfeição com carne de porco 

e aves, em assados de peixe, de carneiro, cabrito e 

vitela e em batatas assadas. Pode ser utilizado ainda 

em molhos e grelhados. 
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Cebolinho…

• O cebolinho é uma planta bolbosa cujas folhas verdes têm um sabor picante e devem ser adicionadas aos pratos 

no momento de servir sem serem previamente cozinhadas, uma vez que, o seu aroma perde-se rapidamente.

• Em termos nutricionais, é fonte de vitaminas (A, C, K e folatos) e de minerais (potássio, cálcio e fósforo).

• Ajuda na redução da inflamação, na defesa contra a doença coronária, na doença ocular e também rugas da pele.

• Na culinária, pode ser usado para aromatizar omeletes, pratos de queijo, sopas, vinagretes, molhos de iogurte e 

alguns pratos de carne e peixe.
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Coentros…

• O coentro é uma planta de folhas verdes e macias,

com um cheiro muito característico.

• Podem ser usadas as sementes, as folhas, os caules

ou até a raiz e sendo uma das ervas aromáticas mais

sensíveis, requer também mais cuidados.

• Rico em vitaminas A, C, B3 e E, bem como potássio,

cálcio, fósforo e fitoquímicos.

• O seu sabor intenso permite combiná-lo com

açordas, assim como utilizar como tempero ou

condimento em sopa, saladas e pratos e caldos de

carne e peixe, arroz, molhos e massas. As sementes

dos coentros devem ser adicionadas no início da

cozedura.
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Cravinho…

• Os cravinhos são botões de 

flor do cravo que ainda não 

desabrocharam e que são 

recolhidos e secos até ficarem 

com a cor castanha.

• São ricos em óleos 

essenciais, vitamina C, K, 

magnésio e cálcio.

• Têm um sabor e cheiro muito 

intenso, ligeiramente picante, 

quente e doce, realçando o 

sabor de pratos doces e 

assados. Pode ser usado em 

pratos de carne e peixe, batatas, 

marinadas, fumados e até a 

chocolates.
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Endro…

• Erva aromática picante com ação antibacteriana, fonte de 

fibras, ferro, cálcio, magnésio, manganês e vitaminas (A, B3 

e folatos).

• O endro tem propriedades digestivas sendo usado para 

combater cólicas e, para além disso, tem benefícios 

importantes ao nível da prevenção da perda óssea e na 

neutralização de alguns agentes cancerígenos.

• Na culinária, pode ser usado como condimento ou para 

preparação de chás e as suas folhas ou sementes podem 

conferir um sabor característico a pratos de peixe, arroz, 

vegetais, molhos, maioneses, saladas e até em pães.  
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Estragão…

• Planta de folhas pequenas e estreitas com sabor picante e 

levemente adocicado.

• Fonte de vitaminas (A, B2, B3, B6 e folatos) e minerais 

(cálcio, potássio, magnésio e fósforo). 

• Caracteriza-se pelos seus efeitos diuréticos e benefícios 

a nível cardiovascular.

• Na culinária é usado para condimentar sopas, molhos, 

recheios, pratos de peixe, pratos de aves, carne de bovino 

assado e bifes. Acrescenta um ótimo sabor a omeletes, 

espargos, caranguejo, ovos cozidos e queijo cottage. 
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Funcho…

• O funcho é uma erva aromática doce que possui uma raiz branca grossa e produz flores de cor amarela. Fornece vitaminas 

(A e B3) e minerais (cálcio, potássio, magnésio e fósforo). 

• A nível de benefícios para a saúde, trata-se de um diurético que alivia problemas urinários, aumenta o fluxo de leite

materno, relaxa espasmos e reduz a inflamação. 

• As suas folhas e sementes são muitas vezes utilizadas em tempero de saladas, preparação de pratos doces, gratinados ou 

refogados, saladas, molhos e chá.
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Hortelã…

• Planta com folhas verde-escuras e flores avermelhadas que se 

caracteriza pela sua riqueza em óleos essenciais. A hortelã 

também é conhecida como menta e caracteriza-se pelo seu 

aroma refrescante e intenso.

• Fonte de vitaminas (A, C, D e folatos) e minerais (cálcio, 

potássio, fósforo e magnésio), é usada nas atonias digestivas, 

flatulências, dispepsias nervosas, vómitos, cólicas 

uterinas, diminuição dos tremores nervosos e facilita a 

expectoração.

• É utilizada como tempero em culinária (pratos salgados e 

carne de carneiro), como aromatizante em certos produtos 

alimentares (chás, sumos).
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Limonete…

• O limonete ou lúcia-lima apresenta folhas de coloração verde e provoca o relaxamento do sistema 

nervoso, auxilia no combate a enxaquecas, insónias, reduz dores menstruais e alivia cólicas 

gastrointestinais.

• As folhas de limonete são usadas na culinária para conferir um sabor a limão aos pratos de peixe ou de aves 

de capoeira, às marinadas de vegetais, molhos para saladas, compotas, pudins e bebidas.
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Louro…

• O louro é uma folha, verde-escura, proveniente do loureiro, 

uma árvore que pode chegar até aos 10 metros de altura.

• A folha do louro ajuda na decomposição de alimentos 

pesados, como a carne, auxiliando também no controlo do 

apetite. É calmante para o estômago e a sua ação torna-

se mais eficaz quando as folhas estão no seu estado seco.

• Pode ser usado na confeção de pratos de peixe, carne, 

feijão, sopa e batatas cozidas. 
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Manjericão…

• O manjericão é uma planta herbácea, muito aromática, 

existindo cerca de 150 variedades em todo o mundo. 

• Além de ser diurética, é uma fonte de betacaroteno e ajuda 

a combater as insónias. 

• É fornecedor de várias vitaminas e minerais, entre as quais a 

vitamina A, E, C e folatos, bem como cálcio, potássio, fósforo 

e magnésio. Além disso, as folhas de manjericão são ricas 

em fitoquímicos, devendo ser adicionadas aos pratos já 

preparados.

• Indispensável na cozinha italiana, o manjericão é muito 

usado para condimentar pratos de massa, saladas, peixes, 

carne, pizzas, enchidos, cogumelos e molhos.
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Oregãos…

• Os orégãos são plantas herbáceas com cheiro aromático e 

sabor amargo. 

• Fornecem vitaminas A, B3, E e folatos, bem como minerais 

como o cálcio, potássio, ferro, magnésio e fósforo. É 

também rico em fitoquímicos.

• Sendo o aliado perfeito do tomate, pode ser usado em 

saladas de tomate fresco, molhos à base de tomate, pratos 

com queijo, carne e peixe e, ainda, massas.

17



Tomilho…

• O tomilho é uma erva aromática, também conhecido como timo ou poejo, que apresenta folhas muito pequenas e um aroma 

forte e intenso. Pode ser usado na sua forma fresca ou seca e fornece vitamina A, folatos, potássio, magnésio e 

flavonoides.

• Tendo um sabor bastante agradável, o tomilho é muito usado em preparações culinárias, como por exemplo em carnes 

cozidas, molhos, atum e até saladas. 
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Salsa…

• A salsa é uma das plantas herbáceas mais utilizadas na culinária,

existindo imensas variedades.

• É uma boa fonte de antioxidantes, vitamina A, E e C, cálcio, magnésio,

potássio e, ainda, flavonoides.

• Deve ser consumida crua, daí o seu maior uso ser decorativo. Pode 

ser usada em sopas, saladas, pratos de carne e peixe, omeletas e 

massas. 
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Sálvia…

• A sálvia é uma planta muito ramificada, com folhas de cor 

verde acinzentada e aveludadas. Tem um odor bastante 

característico e agradável, contendo vitaminas A, B3, B6, K e 

folatos, bem como cálcio, magnésio, potássio e compostos 

fitoquímicos. 

• Além de serem muito populares em preparações culinárias, 

a sálvia é uma das plantas mais utilizadas para fins 

medicinais.

• O seu sabor ligeiramente amargo e apimentado permite que 

seja utilizada em marinadas, sopas, molhos de tomates, 

queijos, carnes e preparados de carne, assim como batatas e 

biscoitos. Deve ser lavada antes de ser acrescentada fresca a 

cada prato. 20



Sabia que pode plantar ervas aromáticas em casa?

Plantar ervas aromáticas em casa é fácil e bastante económico. Assim pode acrescentar facilmente sabor
aos seus cozinhados! Basta seguir os seguintes passos:

• Escolha as espécies que mais utiliza nos seus temperos;

• Semeie em vasos ou floreiras (de tamanho apropriado ao
tipo e dimensão da planta) num local que apanhe sol;

• Pode utilizar a terra vendida nas lojas mas não se 
esqueça de misturar com uma parte igual de terra 
normal, areia ou argila para tornar o solo mais
permeável;

• Regue diariamente mas com pouca água e sempre a 
partir da base, deixando a planta absorvê-la 
completamente!
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