TEMPERANDO
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O uso excessivo de sal, de conservantes e aditivos químicos pode
levar a problemas sérios de saúde, como a hipertensão, problemas
cardiovasculares, problemas renais, osteoporose e risco de AVC
(Acidente Vascular Cerebral). A Organização Mundial de Saúde
(OMS) alerta que a população brasileira consome cerca de 12g
por dia de sal, sendo que o máximo recomendável para adultos
sadios é de 5g (uma colher de chá). Ou seja, estamos consumindo
mais que o dobro de sal recomendado!
Mesmo sabendo que comer muito sal faz mal, muitas vezes a
gente não faz nada para mudar o jeito que temperamos nossos
alimentos, não é? E se fosse só uma pitada, não haveria tantos
problemas! Mas o abuso, além ser nocivo à saúde, é capaz de alterar o nosso paladar! Ou seja, quanto mais pitadinhas dele nós
usamos, mais perdemos a capacidade de sentir os sabores em
sua forma natural.
Quando usado de forma adequada, o sal é fonte de minerais essenciais para o funcionamento de centenas de funções do corpo
humano. Então não precisamos fazer o sal sumir das nossas cozinhas, mas diminuir e substituir o mineral por outros temperos
naturais, que trarão paladares novos à nossa alimentação e irão
promover mais saúde!

PORQUE
USAR
TEMPEROS
CASEIROS?

Os alimentos são fontes de nutrientes que necessitamos para
produzir energia, crescer, desenvolver e estar protegido de doenças. A boa alimentação é fundamental para uma vida equilibrada!
Comer bem é direito de todos, que não deve ser impedido por
qualquer fator social, econômico ou cultural.
Comida boa é comida bem temperada, mas um bom tempero não
precisa vir em pacotinhos coloridos industrializados!
As ervas aromáticas são uma excelente opção para a redução do
uso do sal na comida, por serem muito saborosas e não precisarem
da adição de conservantes e aromatizantes.
Com esta cartilha, queremos recuperar a prática de uma culinária
que valorize o aproveitamento dos alimentos e a maior diversidade
de cardápios. Cozinhar pode ser prazeroso, nutritivo, afetuoso e
melhorar nossa saúde! Bom apetite!

DICA 1

MUDANÇA DE HÁBITOS

Uma alimentação equilibrada aliada a um estilo de vida saudável é
fundamental para manter o corpo e a mente felizes e produtivos.
Sempre é possível mudar hábitos!

DICA 3

COMO DESIDRATAR AS ERVAS

Quer que suas ervas frescas durem mais? Desidrate-as com uso do
forno ou no sol!

No forno
Separe as suas ervas favoritas e tire as folhas dos galhos. Cubra um
tabuleiro com papel toalha absorvente e espalhe bem as ervas. Leve
ao forno a 180ºC. Quando elas estiverem bem sequinhas, retire o
tabuleiro do forno e deixe esfriar bem. Quando estiverem totalmente
frias, guarde-as em vidros ou potinhos. Prontinho!

DICA 2

Tempo médio de forno:
Alecrim; Cebolinha; Coentro e Salsinha: 15 minutos
Hortelã; Manjericão e Orégano: 8 minutos

INCENTIVO A HORTA CASEIRA

Que tal ter uma hortinha? Mesmo em espaços pequenos é super
possível plantar temperos e outras hortaliças que darão um gostinho
a mais nas suas receitas. Ter uma horta caseira pode ser simples,
criativo e acessível, com uso de espaços alternativos como vasinhos,
caixotes, garrafas pet, etc. Que tal tentar?

No sol
Separe as ervas bem lavadas e secas, evitando fazer molhos com uma
quantidade muito grande de cada planta. Proteja cada molho com uma
trouxinha de papel toalha, ou um saquinho de tule, ou ainda saquinho
de papel com pequenos furos, deixando os talos do lado de fora.
Amarre a embalagem escolhida com barbante, linha grossa ou arame
de pão. Pendure o pacotinho com a parte aberta virada para baixo em
um varal ou em outro local fresco e arejado. Aguarde de 3 a 6 semanas,
sempre observando se não há excesso de poeira, mofo ou algum inseto
sobre a embalagem. As ervas estarão totalmente secas quando todas
as partes estiverem quebrando com facilidade. Aproveite!

TIPOS DE
TEMPEROS
MAIS COMUNS
E SEUS
BENEFÍCIOS

Não precisamos usar apenas o alho e a cebola na hora de temperar... Ervas e especiarias dão aos pratos um sabor super especial!
Não tenha medo de ousar e incrementar suas receitas.
A seguir, vamos apresentar alguns dos ingredientes mais comuns
na culinária brasileira.

Açafrão da terra
ou cúrcuma
Faz parte da mesma família do gengibre e é muito
usado para fazer molhos, como a mostarda. Tem
um gostinho picante, que fica uma delícia com sopa,
legumes, verduras, carnes, frango e peixe.
É bom para:
˿ Diminuir a dor! É um analgésico natural;
˿ Reduzir o colesterol;
˿ É expectorante, ou seja, ajuda a eliminar o
muco das nossas vias aéreas.

Alho-poró
Parente do alho e da cebola, seu sabor é levemente
adocicado. A planta inteira pode ser consumida
crua ou cozida: bulbo, folhas e flores! Vai muito bem
no arroz, saladas, omelete, sopas, cozidos, recheio
de tortas e salgados.
É bom para:
˿ Diminuir a retenção de líquidos;
˿ Ajudar a combater vermes;
˿ Reduzir o mau colesterol.

Alecrim

Cebolinha

Seu aroma é forte e muito gostoso! O sabor
marcante combina com pratos com batatas, arroz,
pães, carne suína, frango e peixes. Quando usado na
água do cozimento do macarrão, traz um cheirinho
todo especial.
É bom para:
˿ Ajudar na digestão;
˿ Diminuir o cansaço físico e mental;
˿ Melhorar a circulação sanguínea.

Da mesma família do alho, da cebola e do alho
poró,seu grande diferencial é a suavidade do
sabor. Pode ser utilizada em saladas, omelete,
sopas, cozidos, refogados de legumes, macarrão,
vinagretes e também como tempero de carnes
e peixe. O ideal é que seja colocada no prato um
pouquinho antes de servir.
É bom para:
˿ Fortalecer os ossos;
˿ Eficaz na recuperação de resfriados;
˿ Melhorar a circulação sanguínea;
˿ Facilitar na regulação do sono.

Coentro

Gengibre

Tem quem adore e quem não goste nem um
pouquinho, porque seu sabor e cheiro são bem
acentuados. Mas é um alimento muito rico em
vitaminas e totalmente comestível: das folhas à
raiz. Acompanha muito bem caldos, sopas, molhos,
macarrão, temperos para saladas, frango, carnes
vermelhas e peixes assados.
É bom para:
˿ Tratar dores articulares, já que ele é um antiinflamatório natural;
˿ Auxiliar no controle da diabetes;
˿ Colaborar para controlar a pressão arterial.

Usamos a raiz da planta, que possui um sabor bem forte
e picante. Você pode encontrá-lo em suas diversas
formas: fresco, seco, em conserva ou cristalizado.
Pode testar sem medo em molhos, sopas, ensopados,
arroz, macarrão, tempero de saladas, carnes e peixes.
Aproveite também em bolos, biscoitos, chás, sucos e no
tradicional quentão.
É bom para:
˿ Diminuir a congestão nasal em gripes e resfriados;
˿ Excelente para diminuir náusea, enjoos e má
digestão;
˿ Reduzir cólicas menstruais;
˿ Suavizar dores musculares, por causa de sua ação
anti-inflamatória.

Colorau

Hortelã

É bem conhecido da cozinha tradicional, chamado
também de urucum ou colorífico. Totalmente
natural, é preparado a base de sementes de
urucuzeiro. Com sabor e aromas mais neutros,
agrega várias vitaminas e uma cor vermelha
vibrante aos pratos. Fica muito bom com vegetais,
fubá, sopas, ensopados, carnes, frango e peixes.
É melhor que seja adicionado antes ou durante o
cozimento.
É bom para:
˿ Aliviar a prisão de ventre;
˿ Tem ação antioxidante;
˿ Ajuda a proteger as articulações.

Quando pensamos em variedade, a hortelã é
uma das espécies campeãs. Mas todos os seus
tipos possuem o aroma fresco e mentolado que
é inconfundível! Experimente usar molhos, feijão,
legumes, grão-de-bico, vegetais de folha e carnes.
Com receitas doces, chás e sucos também faz muito
sucesso. O ideal para preservar sua cor é picá-lo na
hora de usar.
É bom para:
˿ Reduzir gases intestinais;
˿ Aliviar os sintomas de problemas respiratórios;
˿ Ajudar no tratamento contra vermes;
˿ Auxiliar na saúde bucal, melhorando o hálito.

Louro

Orégano

É um dos condimentos mais antigos conhecidos!
Suas folhas podem ser usadas frescas, secas ou
em pó. Seu aroma levemente picante acompanha
todos os tipos de feijões, legumes, caldos, molhos,
refogados, frango, peixes e carnes em geral. Mas
não precisa abusar: uma ou duas folhas já são
suficientes no preparo, para que não esconda o
sabor dos demais ingredientes. É excelente para
receitas que precisam de cozimento longo, porque
seu óleo essencial é liberado lentamente.
É bom para:
˿ Diminuir cólicas menstruais;
˿ Reduzir a retenção de líquidos;
˿ Tem efeito levemente calmante;
˿ É um ótimo anti-inflamatório.

É uma erva rasteira muito rica em ômega 3. Suas
folhas de aroma intenso e sabor picante podem ser
consumidas frescas ou desidratadas. Abuse dele
em molhos à base de tomate, vegetais assados,
saladas, sopas, pães, macarrão, queijo, ovos, carnes
vermelhas, frango e peixes.
É bom para:
˿ Fortalecer a imunidade, por ser rica em
antioxidantes ;
˿ Ajudar na digestão;
˿ Regular o ciclo menstrual.

Manjericão

Salsinha

Essa deliciosa erva pode ser encontrada com
folhas grandes roxas ou folhas verdes miúdas,
enrugadas ou lisas – você escolhe! Todas têm cheiro
marcante, sabor suave levemente picante, que pode
até substituir o sal. É muito versátil e combina com
alho, tomate, cebola, berinjela, abobrinha, macarrão,
molhos, sopas, refogados, ensopados, frango,
carnes, peixes, queijos e ovos. Ah, também pode
usar em sobremesas com frutas. O calor diminui
o aroma, então deixe para colocar o manjericão
somente na hora de servir.
É bom para:
˿ Ajudar na cicatrização de aftas;
˿ Aliviar tosse, rouquidão e dores de garganta;
˿ Amenizar dores de cabeça.

É uma erva queridinha, que também é conhecida
como cheiro verde. Tem um aroma picante e
cítrico, seu sabor é levemente apimentado, que
combina demais com molhos, legumes, omeletes,
sopas, feijão, caldos, saladas, peixes e carnes. Fica
muito saborosa na decoração de pratos, salpicada
picadinha na hora de servir.
É bom para:
˿ Suavizar os sintomas da bronquite e da asma;
˿ Tem propriedades antioxidantes, por conter
muita vitamina C;
˿ É diurética e protetora dos rins.

Pimentas
Com certeza, a rainha da variedade: do reino, rosa,
caiena, cumari, dedo de moça, calabresa, biquinho,
malagueta - são algumas das várias opções
disponíveis! É o 2º tempero mais conhecido do
mundo, seja nas versões fresca, seca, em conserva,
em molhos ou em pó. Seu sabor e aroma são
inconfundíveis, combinando com quase todos os
tipos de receitas salgadas ou doces. Mesmo sendo
tão múltiplas e deliciosas, as pimentas devem ser
usadas com moderação, já que o exagero pode
causar sintomas gastrointestinais desagradáveis.
É bom para:
˿ Reduzir os níveis de colesterol;
˿ Liberar endorfina, que nos dá a sensação de
bem-estar;
˿ Melhorar a circulação;
˿ Estimular a digestão.

TEMPEROS
NÃO
CONVENCIONAIS

Sabe aquelas plantinhas que nascem sem que as pessoas cultivem
nos quintais, jardins, lotes vagos e calçadas? Algumas delas são
chamadas de plantas alimentícias não convencionais (PANCs).
Velhas conhecidas das nossas avós, são de fácil cultivo e grande
abundância. Podem complementar e variar nossa alimentação.
E algumas delas são muito aromáticas atuando como temperos!
São sabores únicos para uma culinária diversificada, apetitosa e
saudável. Vejamos alguns exemplos:

Alfavaca do Campo
(Ocimum campechianum)

Conhecido como o manjericão nativo do Brasil, tem
um cheiro único e adocicado, semelhante ao da nozmoscada. Pode ser usado substituindo o manjericão
e em receitas com refogados de legumes, verduras,
purês, macarrão, molhos, ensopados, ovos, queijos,
carnes vermelhas, carne de porco, peixes e
sobremesas de frutas.

(Conyza canadensis, Conyza bonariensis)
É muito simples de identicar e de cultivar –
basta algumas sementes jogadas em qualquer
canto. Seu aroma é cítrico e picante. É um bom
substituto para o manjericão, o tomilho ou
a hortelã, podendo ser usada em vinagretes,
temperos para saladas e marinadas para carnes.

Imagem disponível em: https://blog.syngentadigital.ag/buva/
Acesso em: 14 de março de 2022

Buva

Guasca

(Galinsoga parviflora e Galinsoga quadrangulares)
Essa planta rasteira de flores com pétalas brancas e
miolo amarelo é um tempero excepcional. Gosta de
lugares ensolarados e com terra um pouco úmida.
Quando é aquecida, libera totalmente seu delicioso
sabor e aroma, e quando crua, lembra o gosto de
cogumelos. Combina muito bem com sopas,
ensopados, arroz, cenoura, batata doce,
mandioca e frango e pode substitui o
louro nesses preparos.

Imagem disponível em: http://www.matosdecomer.com.br/2014/12/guascaou-galinsoga-um-otimo-tempero.html | Acesso em: 14 de março de 2022

Da mesma família da salsa, do cominho e do
coentro, tem folhas bem diferentes e aroma
intenso. Na cozinha, pode substituir o cominho,
coentro, erva-doce e salsinha. Combina com molhos,
batatas, macarrão, omelete, caldos, ovos, feijão,
tempero para saladas, queijos e carnes em geral.

Imagem disponível em: http://www.matosdecomer.com.br/2015/05/aiposilvestre-e-um-pao-com-ele.html | Acesso em: 14 de março de 2022

(Cyclospermum leptophyllum)

Imagem disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ocimum_campechianum |
Acesso em: 14 de março de 2022

Aipo Silvestre

RECEITAS DE
TEMPEROS

As receitas a seguir foram selecionadas com os projetos parceiros
do Audioetal que já desenvolvem ações voltadas para a produção
de deliciosos temperos em seus territórios. Aproveite e se inspire
para fazer também em sua casa ou comunidade!

APACC BRASIL
Associação de Apoio e Proteção à
Comunidades Carentes

TEMPERO BÁSICO
PARA PRATOS
DO DIA A DIA

TEMPERO
“COM GOSTINHO
DE RESTAURANTE”

INGREDIENTES:
Alho descascado (500g)
Azeite de oliva ou óleo de soja (3/4 de xícara)
Sal (5 colheres de sopa)
Salsinha e cebolinha a gosto

INGREDIENTES:
Páprica doce (4 colheres de sopa)
Páprica picante (4 colheres de sopa)
Alho desidratado (1 colher de chá)
Cebola desidratada (1 colher de chá)
Salsa desidratada (1 colher de chá)
Cominho em pó (3 colheres de sopa)
Manjericão desidratado (1 colher de chá)
Manjerona desidratada (1 colher de chá)
Cheiro verde desidratado (2 colheres de chá)
Orégano desidratado (1 colher de sopa)
Açafrão da terra desidratado (2 colheres de sopa)
Pimenta calabresa desidratada (1 colher de sopa)
Gengibre desidratado (1 colher de sopa)
Noz moscada ralada (1 colher de chá)

MODO DE PREPARO
Coloque metade do alho em um processador,
liquidificador ou mixer.
Bata no modo pulsar até o alho se desmanchar.
Coloque o restante do alho e bata mais um pouco.
Desligue o equipamento e misture com uma colher.
Se quiser um tom mais verde, acrescente a salsinha e cebolinha.
Acrescente o azeite ou óleo e o sal e bata mais até atingir
uma aparência cremosa.
Desligue o aparelho e transfira o tempero para um pote de
vidro com tampa.

Rende cerca de 500g de tempero.

MODO DE PREPARO
Coloque todos os ingredientes em um processador, liquidificador
ou mixer.
Bata durante 2 minutos.
Desligue o aparelho e transfira o tempero para um pote de vidro com
tampa, ou, se preferir, vários potinhos plásticos menores.

Rende cerca de 700g de tempero.

VOLUNTÁRIOS CONTRA FOME

CALDO DE LEGUMES
REAPROVEITADOS
INGREDIENTES:
Cerca de 500 g de restos de vegetais.
Para obter essa quantidade, guarde em um saquinho durante algum
tempo em seu congelador, bem lavados: cascas de cebola e alho;
folhas e talos de verduras de folha, alho-poró, salsinha e cebolinha;
talos, “tampinhas”, miolo e cascas de abobrinha, abóbora, cenoura,
batata, beterraba, berinjela, pimentão, pimenta, tomate, etc. Utilize
qualquer restinho dos vegetais que você normalmente consome!
Especiarias a gosto: Pode escolher até 2 ervas e 2 especiarias
diferentes para que o sabor fique harmonioso.

MODO DE PREPARO
Coloque os vegetais em uma panela funda e larga e cubra totalmente
com água.
Quando ferver, abaixe o fogo e cozinhe sem tampa por cerca de
uma hora.
Retire do fogo e coe o caldo, deixando esfriar bem.
Pode ser guardado na geladeira (em vidro com tampa) durante
até 7 dias ou no congelador (em forminhas de gelo, pequenos
potes ou saquinhos plásticos) por 3 meses.

Rende cerca de 300ml de caldo.

SAL DE ERVAS
INGREDIENTES:
Sal grosso (700g)
Talos (ou raízes) de salsinha desidratados e picados (150g ou 10
colheres de sopa)

MODO DE PREPARO
Coloque metade do sal grosso com as ervas desidratadas já picadas
no processador, liquidificador ou mixer e bata os ingredientes.
Acrescente a outra metade do sal grosso ao composto e bata
novamente até que a mistura esteja bem fininha.
Desligue o aparelho e guarde a mistura em um ou mais recipientes
fechados, de preferência de vidro.
Obs: Se for preciso, divida a quantidade de ingredientes de acordo
com a potência do seu equipamento.
Se quiser um sabor mais intenso, basta aumentar a porção de ervas
ou trocar por outras de sua preferência.

Rende cerca de 1kg de tempero.

DICAS DE USO E
ARMAZENAMENTO
Para garantir que seus temperos estejam sempre gostosos
e disponíveis na hora de preparar suas refeições, seguem
alguns cuidados:

1.
2.

3.
4.

5.

6.

Evite comprar grandes quantidades, porque eles podem estragar
ou perder o sabor e aroma, com o passar do tempo.
Se for possível, use um moedor ou um pilão para moer especiarias
na hora que for cozinhar. Assim você garante que o sabor e o cheiro
sejam liberados durante o cozimento.
Quando usar um tempero novo, acrescente um pouquinho de cada
vez e vá experimentando para se acostumar com sabor.
Se preferir usar ingredientes inteiros, como grãos e ramos de ervas
frescas, você pode colocar numa trouxinha de gaze e retirar no
final do preparo, para que pedaços deles não atrapalhem a textura
do prato.
A umidade é um perigo para as especiarias e ervas secas e
desidratadas! Guarde-os em vidros ou potinhos bem tampados,
longe do calor e do excesso de luz.
Congelar ervas frescas as faz durar mais! Retire as folhas dos talos
e pique. Coloque as ervas picadas em formas de gelo, cubra com
água gelada e congele. Quando estiverem totalmente congeladas,
você pode guardar os cubinhos em sacos ou potes plásticos no
congelador. No caso de ervas com talos mais durinhos, não precisa
desfolhar.Pique junto com os talos e faça do mesmo jeito.

COMO ESTERILIZAR
POTES DE VIDRO?

Que tal reaproveitar vidros para
guardar seus temperos e molhos?
1. Primeiro, lave muito bem o vidro e a tampa, enxaguando bastante
2. Ponha os vidros dentro de uma panela que tenha um pano de prato
limpo e dobrado no fundo.
3. Encha a panela com água, cobrindo todos os vidros. Leve ao fogo
alto e deixe ferver por 20 minutos. Caso a tampa seja de metal,
pode ser colocada na panela com os vidros, mas caso o material
seja plástico, coloque-a na água fervente apenas durante os
últimos 5 minutos.
4. Ao final da fervura, retire os vidros e tampas da panela, deixe-os
secar sobre um pano de prato limpo e seco. Seus vidros agora
estão prontos para receber seus condimentos!

QUERO
VENDER MEU
TEMPERO!
E AGORA?

Você aprendeu coisas novas nesta cartilha e testou novas
receitas que foram super elogiadas! Todo mundo quer um
potinho e surgiu uma possibilidade de fazer uma renda
extra comercializando essas delícias?
É possível vender seus temperos caseiros sim! Mas há um
passo a passo indispensável para garantir a qualidade de
seus produtos e a segurança alimentar dos seus clientes!

1.

Faça uma pesquisa para saber o que os seus clientes desejam e
avalie se conseguirá oferecer o que eles querem. Isto é fundamental
para garantir a durabilidade do seu negócio.
2. Avalie bem os custos da produção, comercialização e distribuição
de seus produtos, e os potenciais fornecedores de matérias-primas
de qualidade e com preço bom. É legal pensar em possíveis pontos
de venda para o seu tempero, como comércios da sua comunidade,
que topem deixar o seu produto na prateleira.
3. Se informe sobre a legislação que pode afetar diretamente sua
produção. No caso dos temperos artesanais, as principais leis
existentes foram publicadas pelo Governo Federal, pelo Ministério
da Saúde, pelo Ministério da Agricultura, pela Vigilância Sanitária
e pela ANVISA. Também é essencial consultar as normas técnicas
que são válidas na sua cidade, em especial os Procedimentos de
higiene no processamento e as Boas práticas de fabricação de
alimentos (BPF). Para conhecer essas regras, recomendamos que
você dê uma pesquisada na internet.
4. Se qualifique! Pesquise por cursos gratuitos na Embrapa, no
Sebrae e Anvisa, entre outras opções que estão disponíveis na
internet ou presencialmente.

Esta cartilha é fruto de um trabalho coletivo entre a equipe do Comunidade Viva Sem Fome e os coletivos aprovados no AUDIOETAL.
Este kit, contendo a cesta básica, é uma doação da ação Comunidade Viva Sem
Fome. Ele foi adquirido com recursos de uma ação solidária sem qualquer tipo
de vinculação político-partidária.
É proibida a venda e não pode ser solicitada ou exigida nenhuma cobrança pelo
mesmo. Pedidos de dinheiro ou de qualquer outra coisa em troca, sob qualquer
pretexto, são terminantemente proibidos. Infrações estão sujeitas às penalidades
previstas na legislação e podem ser denunciadas pelo WhatsApp (31) 99862-8040
ou e-mail contato@comunidadevivasemfome.org.br.
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