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AZEDEIRA SILVESTRE: Planta herbácea vivaz, 

de folhas arredondadas dispostas em círculo na 

base do talo. Flores em espiga. De sabor agrada-

velmente ácido, utiliza-se em saladas cruas e 

como verdura cozida.  Usa-se na medicina caseira 

como reconstituinte, laxante e adstringente. 

CULTIVO: Em clima húmido e solo não calcário. 

Cortar folhas 25 dias depois do nascimento. 

SEGURELHA: Planta anual. Altura 25-40 cm. 

Folhagem fina, muito aromática. Recolhem-se as 

folhas para aromatizar pratos ou para uso medici-

nal. Propriedades antissépticas, estimulantes e 

digestivas. CULTIVO: Solo bem drenado, exposi-

ção ao sol. A germinação é lenta e ativada pela 

luz, pelo que se devem cobrir muito pouco as 

sementes, e pressionar o solo com uma tábua. 

ABSINTIO: Planta perene. Até 1 m. de altura. Talo 

e folhas recobertos de pelos de cor cinzento-

prateado. Floração: panículas de cabeça amarela 

em axilas foliares. Colhem-se folhas e sumidades 

florais. Contem absintina, um alcaloide muito 

amargo. Indicado contra transtornos digestivos e 

estimula o apetite. CULTIVO: solo permeável, 

nunca húmido, pleno sol, sofre em invernos 

rigorosos. 

MANJERICÃO GRANDE VERDE: Planta anual, 

muito ramificada, folhas ovais e florinhas brancas 

em cacho. Universalmente utilizada como condi-

mento  e  aromatizante. Tem propriedades estimu-

lantes. CULTIVO: Semear em vaso ou em solo 

solto e rico. Regas frequentes. O pinçar das flores 

aumenta o aroma e o desenvolvimento. 

MANJERICÃO CANELA: Variedade de manjericão 

proveniente da América Central, com um verdadei-

ro sabor de canela. Planta anual de 30-50 cm de 

altura. Muito resistente a doenças. Colocado entre 

as plantas de tomate protege-as dos parasitários. 

CULTIVO: exposição ao sol, terrenos bem 

drenados, regas frequentes. 

MANJERICÃO DARK OPAL: Variedade de 

folhagem púrpura escuro muito aromática. Planta 

anual de 30-50 cm de altura, de folha grande. 

Floração de cor rosa intenso. CULTIVO: exposi-

ção ao sol, terrenos bem drenados, regas frequen-

tes. 

MANJERICÃO LIMÃO: Planta originária da India, 

anual de 30-50 cm de altura, de folhas muito 

perfumadas com fresco aroma a limão. Ideal para 

temperar e perfumar saladas, carnes, massas ou 

molhos. CULTIVO: exposição ao sol, terrenos 

bem drenados, regas frequentes.. 

ALCAPARRAS: Arbusto perene com talos finos e 

longos. As folhas tem dois espinhos na base. Os 

botões florais e os frutos tenros, alcaparras e 

alcaparrões usam-se como condimento ou como 

aperitivo. CULTIVO: Na borda de muros orientados 

ao meio-dia ou em solos ensolarados, soltos, muito 

calcários. 
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ANGÉLICA: Planta bianual. Melífera. A raiz é 

grossa, contem um látex amarelo e aroma 

aromático, colhe-se no segundo ano. As semen-

tes colhem-se maduras no fim do ciclo da planta. 

Propriedades: calmante do sistema nervoso, 

digestivo, combate enxaquecas e alivia as 

cãibras. É originária de Europa setentrional e 

áreas de montanha. CULTIVO: Exposição: sol e 

sombra. Solos húmidos e frescos. Resiste bem ao 

frio. 

ANIS DOCE: Planta anual semi-arbustiva, de talo 

liso, fino e flor em umbela que produz sementes 

de intenso aroma, utilizadas em farmácia como 

estimulante e estomacal e em licores e confeita-

ria. CULTIVO: Semear na primavera em solo solto 

e rico. Cuidados normais e colher quando as 

plantas ficam amareladas deixando secar os 

feixes de talos. 

ARTEMÍSIA: Planta herbácea, vivaz, de metro e 

meio de altura, talo muito ramoso, folhas pilosas e 

flores amarelas em pequenas espigas. Aroma 

muito apreciado, se utiliza também na fabricação 

de licores. Na medicina caseira se usa contra 

convulsões e epilepsia. CULTIVO: Em solo 

permeável. 

AGRIÃO DE JARDIM: Planta perene com folhas 

de cor verde intenso, talos angulosos e flores 

amarelas em ramalhete terminal. Muito rico em 

ferro e enxofre. Se usa em saladas, como o agrião 

de água. CULTIVO: em ambiente húmido com 

solo muito rico em húmus. 

AGRIÃO DE ÁGUA: Planta perene de uns 20 cm. 

de folhas pinadas e florzinhas brancas, que cresce 

por talos subterrâneos. Muito rica em ferro, é 

reconstituinte, depurativa e diurética. Se utiliza em 

salada e em numerosas aplicações culiná-

rias .CULTIVO: submergidas em água. 

BORRAGEM: Planta anual de uns 40 cm. de 

altura, coberta de ampla pilosidade. Folhas 

radicais e ásperas e flores azuis em cacho. Muito 

utilizada em farmacopeia. Na medicina caseira se 

usa como depurativo, na gota e no reumatismo. 

CULTIVO: Em solo ligeiro e fértil. 

CEBOLINHO PRAGA: Planta perene de cerca 20 

cm, com folhas afiladas e ocas. Flores malva. As 

folhas são muito perfumadas e utilizam-se para 

aromatizar saladas e todo o tipo de pratos.  

CULTIVO: cortar as folhas periodicamente 

deixando 1/3 da sua altura. Solos ligeiros e  

ensolarados. 

CASCUDOS: Planta anual. Altura aproximada de 

30 cm. Talos firmes. Folhas opostas, sésseis, 

lanceoladas e de cor verde brilhante. As folhas 

jovens são consumidas em saladas, como 

legumes, em sopas ou em omelete. CULTIVO: 

fácil. Exposição solada. 



 

COENTRO: Variedade de grão grosso. Planta 

anual, de 30-50 cm. de altura, muito aromática e 

os seus frutos maduros e secos são utilizados 

como tempero e pelas suas qualidade medicinais. 

Toda a planta é comestível. CULTIVO: prefere os 

solos ligeiros. Semear a pouca profundidade para 

uma melhor germinação. 
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COMINHO: Planta anual, de 30 cm, ramificada 

com folhas pontiagudas e flor em umbela. Se 

utiliza por sua semente como condimento. Tam-

bém em pastelaria e fabricação de licores. 

CULTIVO: semeadura em solo bem preparado e 

fértil. O desenvolvimento é rápido. As sementes se 

recolhem golpeando as plantas depois de deixa-

las secar. 

DENTE DE LEÃO: Planta perene. Forma uma 

roseta de folhas alongadas e fortemente dentadas. 

Flor amarela. As folhas podem ser consumidas em 

saladas ou cozidas como os espinafres. Proprieda-

des diuréticas. CULTIVO: Fácil. Exposição ao sol. 

ENDRO: Planta anual de 60 a 70 cm. de altura, de 

talo liso, folhas capilares e flores em umbela. Se 

utiliza como condimento e para a extração de 

essências para a fabricação de licores. Na medici-

na caseira se usa contra as inflamações. CULTI-

VO: Em solo fértil e profundo. 

ESTRAGÃO DA RUSSIA: Planta perene de 60 

cm. folhas lanceoladas de cor verde escura, talo 

erguido e raízes tortuosas. De sabor picante e 

amargo, é muito utilizada na condimentação de 

vinagres, saladas, molhos e outras aplicações. 

CULTIVO: em solo permeável e ligeiro, evitando o 

excesso de humidade. Se recolhe cortando os 

brotos, que rebrotam mais tenros. 

GENCIANA: Planta perene de raízes carnosas, 

talo ereto de um metro, folhas pontiagudas 

dispostas em círculo e flores de um amarelo vivo 

em cacho. Se utiliza na indústria de licores e na 

farmacêutica. Na medicina caseira se usa contra 

a fraqueza, como depurativo, estomacal. CULTI-

VO: Em zonas altas e solo permeável. Recolhida: 

Raízes. 

GINSENG: Planta vivaz de climas quentes. Perde 

a folhagem no Outono e fica em repouso vegetati-

vo. Volta na Primavera a partir dum broto terminal 

do pescoço. A raiz, que se recolhe durante vários 

anos tem propriedades medicinais: estimula e 

relaxa o sistema nervoso, aumenta a memória, 

estabiliza a tensão arterial, purifica o fígado, 

diminui o colesterol e é anticancerígeno. CULTI-

VO: solos ligeiros, sombra. Resiste às geadas até 

15ºC em estado de repouso. 

GOGI ‘SHANGHAI EXPRESS’: Planta vivaz, 

originária do Himalaia. Produz a partir do primeiro 

ano bagas vermelhas parecidas a pequenos 

tomates alongados, com múltiplos efeitos benéfi-

cos para a saúde. Sementeira e cultivo muito fácil. 

CULTIVO: orientação ao sol, sol e sombra, regar 

no verão. Muito resistente às geadas (até -20ºC). 
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ERVA DOS CONEGOS (CANÓNIGOS) VERTE 

DE CAMBRAI: Planta anual, herbácea, com 

folhas alongadas, dispostas em círculo, que se 

utiliza em saladas, muito apreciadas por seu 

agradável sabor. CULTIVO: em solo fértil. Portan-

to é uma erva vigorosa que requer escassas 

regas. 

ERVA-DOUX DE FLORENCE (FUNCHO): Planta 

de uns 50cm. de altura com folhas finamente 

divididas, cujos pecíolos engrossam e se sobre-

põem formando um bolbo tenro e aromático que se 

utiliza em saladas e toda a planta, como condimen-

to. CULTIVO: em solo ligeiro, fértil e ensolarado. 

Afofar a base para branquear o bolbo. 

HISSOPO: Planta vivaz, de 20 a 50 cm. de altura, 

de talos ramosos, folhas opostas, sentadas e 

lanceoladas e flores violeta em espiga. Possui um 

aroma intenso e sabor amargo ligeiro e agradável. 

Se utiliza como condimento e na fabricação de 

licores e perfumes. Na medicina caseira tem 

aplicações como antiespasmódico, contra asma e 

resfriados. CULTIVO: Em terreno ligeiro, com cal 

e orientado ao sul. 

LAVANDA: Também chamada de alfazema. 

Planta perene muito decorativa pela sua grande 

floração na espiga de cor azul violeta. Toda a 

vegetação é muito aromática. Utilizam-se as suas 

folhas e flores, como condimento, em saladas e 

carnes. Tem propriedades antissépticas, diuréticas 

e antiespasmódicas. CULTIVO: prefere solos bem 

drenados e ambiente ensolarado. 

LEVISTICO: Planta perene. Da roseta das folhas 

surge um talo acanalado duns 1.5-2 m. que leva 

umas flores em umbela. Raiz pivotante, aromáti-

ca: o seu aroma recorda ao aipo. Usa-se como 

condimento. Aromatiza pratos, carnes, sopas e 

vinagres. A sua raiz tem propriedades anticonvul-

sivas, sedativas e expetorantes. CULTIVO: 

Exposição a pleno sol. Solo rico e bem drenado. 

MALVAVISCO: Planta perene, 1m. de altura em 

floração. Folhas ovais, dentadas, tomentosas. 

Flores rosas e brancas, melíferas. Raiz fibrosa, 

cônica, amarela e de carne branca. Recolhem-se 

casulos florais e raízes. Qualidades: expetorante, 

anti-inflamatório de mucosas e vias respiratórias, 

desajustes intestinais. A sua raiz utiliza-se em 

confeitaria para elaborar doces. CULTIVO: 

espécie de origem mediterrânea. Solos 

CAMOMILA: Planta herbácea, anual, de uns 25 

cm de altura, de folhas filiformes e flores em 

cabecinha. Se utilizam as inflorescências secas 

em infusão. Tem conhecidas propriedades 

medicinais, como calmante, digestiva, antirreumá-

tica, antinevrálgica, bactericida, oftalmológica, e 

outras. CULTIVO: em terras saudáveis, ligeiras e 

ensolaradas. Planta vigorosa, pouco exigente. 

CAMOMILA ROMANA: Planta perene. Porte baixo. 

Talos rasteiros e ramificados, rematados em 

capítulos florais, solitários, perfumados. Floração 

em verão. Utilizam-se as flores abertas, recolhidas 

com tempo caloroso e seco. As infusões são 

indicadas como anti-inflamatórios desinfetantes e 

calmante do sistema nervoso. Em cosmética, usa-

se para o lavado do cabelo loiro e para o cuidado 

da pele. CULTIVO: solos secos, arenosos e 

calcários. Exposição ensolarada. 
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MANJERONA: Planta perene, muito ramificada, de 

uns 40cm. de altura, de folhas ovais, oblongas, 

providas de pelos com inflorescência em espiga 

curta. Utiliza-se como condimento de aplicação 

muito extensa e tem propriedades estimulantes e 

tônicas. Também se utiliza para a obtenção de 

essências aromáticas. CULTIVO: Em clima cálido 

e solo ligeiro e húmido. 

ERVA CIDREIRA: Planta perene, muito ramificada 

de uns 70 cm. de altura, com talos eretos e 

pilosos, folhas ovais e flores rosadas reunidas, em 

cumes axilares. De cheiro agradável e sabor 

ligeiramente azedo. Utiliza-se a folha como 

condimento. Também na fabricação de perfumes e 

licores. CULTIVO: Em ambiente de sombra e 

fresco. A recopilação se realiza cortando os talos 

da floração. 

MENTA DE FOLHA REDONDA: Planta vivaz. 

Altura 30-80 cm. Folhas enrugadas, sésseis, 

redondas, opostas. Planta recoberta de pelos 

brancos, tacto suave. Flor branca e rosada, em 

verticilos, inseridos em axilas foliares. Produz 

rizomas. A planta desprende um aroma a hortelã 

e a maçã. Utiliza-se para adubar pratos e em 

infusões. Propriedades medicinais: tônica, 

antiespasmódica, eupéptica. CULTIVO: lugares 

húmidos. Exposição: sol e sombra. 

MENTA: Planta perene, de uns 30 cm. de altura 

com folhas lanceoladas brilhantes e flores roxas 

em espiga. Tem um aroma especialmente fresco e 

agradável. Utiliza-se como condimento aromati-

zante, e tem propriedades estimulantes, excitantes 

e antiespasmódicas. CULTIVO: em terreno fértil e 

fresco. As folhas se usam verdes ou dissecadas 

na sombra. 

HORTELÃ: Planta perene com rizomas, talo 

erguido de mais ou menos 60 cm. de altura, folhas 

lanceoladas. Produz essências aromáticas que se 

utilizam na indústria de perfumes e de licores. Na 

medicina caseira se usa como tónica, calmante e 

digestiva. CULTIVO: Em solo com adubo orgânico 

descomposto. Exige umas intensas regas. 

MOSTARDEIRA: Planta anual de talos ramosos, 

estriados de 50 a 80 cm. de altura, folhas aladas e 

flores amarelas em espiga. Cultiva-se para a 

obtenção da semente e pela planta tenra, para 

salada ou verdura cozida. CULTIVO: Em horta em 

terreno fértil. Para verdura na primavera. Para 

semente no verão. 

OREGÃO: Planta perene, de 40 cm. de folhas 

ovais providas de glândulas de essência. As 

flores, de cor rosa malva, em grupos terminais. 

Intensamente aromática, ocupa um lugar proemi-

nente na cozinha mediterrânea como condimento 

de amplíssima aplicação. Tem propriedades 

tônicas e digestivas. CULTIVO: Em clima quente e 

solo arenoso e húmido. Pode estabelecer-se em 

todas as estações. 

CEREFOLHO COMUM: Planta anual, de raiz 

profunda, talo ramoso, de uns 40 a 60 cm. de 

altura e flores em umbela. Utiliza-se pelas folhas 

de agradável e aromático sabor, em saladas e 

como condi- mento. Em medicina caseira usa-se 

como depurativo, diurético e refrescante. CULTI-

VO: Em solo adubado com mantilha, sombreada 

no verão e ensolarada no inverno. Recolhida: 

quando as folhas tenham alcançado 5 cm.  
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CAFÉ: Arbusto 3-7 m. Folhas persistentes, 

brilhantes, verde-escuro. As primeiras flores 

aparecem após 3-4 anos. O seu fruto é uma drupa 

vermelha com duas sementes. Cultivável como 

planta de interior nos climas temperados. CULTI-

VO: semeia-se em substrato 25-28ºC. Clima 

quente, não resiste às geadas. Desbasta-se aos 2-

3 m. para assim favorecer a ramificação e facilitar 

a recolha dos grãos. Floração estacional: em 

tempos húmidos. 

POEJO: Planta perene, herbácea, de uns 40 cm. 

de altura, de folhas lanceoladas aromáticas e 

flores lilás em ramalhete. De sabor a menta se 

utiliza em infusão, sozinha ou misturada com 

outras ervas. Tem propriedades medicinais como 

tônico estomacal, digestivo e carminativo. CULTI-

VO: em ambiente húmido e terreno fértil. As folhas 

se usam verdes ou dissecadas na sombra. 

ALCAÇUZ: Planta vivaz. Altura 1.5-2 m. Cepa 

lenhosa que regenera a sua vegetação cada 

primavera. Flores azuis-violetas em racimo, em 

axilas foliares. A parte útil da planta é a sua raiz, que 

se desenterram quando a folhagem fica amarela e 

cai, a partir do terceiro ano. Utilização: infusões. 

Sabor doce e muito perfumado. Propriedades: 

expetorante, espasmolítico, úlceras  gastrointesti-

nais. CULTIVO: solo arenoso, prefere climas com 

verãos quentes e cumpridos. Exposição ensolarada. 

ALECRIM: Arbusto perene de altura superior a 1 

m. muito ramoso, de folhas lineais e flores azuis 

agrupadas em espiguinhas terminais. De aroma 

intenso, tem aplicação muito ampla como condi-

mento de carnes, molhos, etc. É muito utilizado 

em perfumaria. CULTIVO: Prefere solos calcários, 

ligeiros e ensolarados.  

ARRUDA: Planta vivaz, lenhosa, de uns 60 cm. de 

altura, muito resistente, de folhas azuis esverdea-

das e flores amarelas. De aroma forte e sabor 

amargo e picante. Emprega-se com moderação 

como condimento de saladas e queijos. CULTIVO: 

prefere solo calcário e lugar ensolarado. 

RUÍBARBO VICTORIA: Planta vivaz de grosso 

rizoma, de folhas basais, grandes, palmiformes de 

pecíolos longos e carnudos e flores em cachos. 

Os pecíolos, esbranquiçados, utilizam-se em 

saladas e as raízes recolhidas, cortadas e 

dissecadas a partir do quarto ano, como medici-

nais por suas propriedades tônicas e estomacais. 

CULTIVO: em solo profundo, solto e fértil. 

SÁLVIA: Planta arbustiva, de uns 60 cm. de altura, 

de folhas ovais, rugosas de cor verde acinzentado 

e flores roxas em gomos axilares. De intenso e 

agradável aroma, é condimento indispensável, de 

assados e molhos. Tem notáveis propriedades 

medicinais como digestiva, tônica, diurética, 

antirreumática. CULTIVO: Prefere solos soltos, 

ensolarados. 

SANGUISORBA: Planta vivaz. Rizomatosa. 

Folhas de 3-12 pares de folíolos elípticos, com 

margem serreado. Flores vermelhas em cabeças 

esféricas. As folhas com aroma a nozes e pepino, 

comem-se em saladas, como legumes, em sopas 

ou em molhos. Utilizado para aromatizar o 

vinagre. CULTIVO: planta calcícola, exposição ao 

sol, solo drenado. 
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TOMILHO: Pequeno arbusto de uns 25 cm. de 

altura, de folha perene, de cor verde escura, e 

cinza pelo avesso com flores roxas em pequenos 

cachos cônicos. Utiliza-se como condimento de 

aplicação muito diversa, na obtenção de essências 

e por suas propriedades medicinais: estimulante, 

tónico, antisséptico, antiespasmódico. CULTIVO: 

Prefere ambiente seco e solos ligeiros e ensolara-

dos. 

VALERIANA: Planta vivaz, de talo ereto, de um 

metro de altura. As folhas estão compostas por 

numerosos folíolos peciolados e as flores muito 

perfumadas, estão reunidas em umbelas termi-

nais. Possui notáveis propriedades calmantes e 

antiespasmódicas, e utilizam-se as raízes cortadas 

na primavera e dissecadas na sombra. CULTIVO: 

requer solo e ambiente húmido. 

BELDROEGA: Planta anual de uns 15 cm. de 

altura, de folhas ovais, carnudas e flores combina-

das de cor amarela. Utiliza-se como condimento 

em cremes, saladas, etc. Como planta medicinal 

tem propriedades diuréticas. CULTIVO: em terra 

bem arejada e fértil.  
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