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INTRODUÇÃO 
 

LEIA ESTE E-BOOK AGORA E DESCUBRA 10 ERVAS 

AROMÁTICAS PARA PLANTAR NA SUA MINI-HORTA! 

Ao longo da rubrica "+ Saúde por Metro Quadrado" do Blog Stop Cancer Portugal 

pretendemos transformar cada leitor num novo agricultor autónomo, capaz de cultivar 

alguns horto-frutícolas e alimentos num só metro quadrado de terra. Esta rubrica é 

naturalmente destinada sobretudo aos que gostariam de experimentar plantar, cuidar 

e colher alguns alimentos para posteriormente cozinhar e comer.  

O resultado deu origem a diversos artigos que conduzem à aplicação de técnicas de 

cultivo muito fáceis e práticas agrícolas simples na produção caseira de alguns 

alimentos. Entre os quais estão algumas Ervas Aromáticas que consideramos não 

somente muito boas ao nível do paladar, mas também na aplicação de uma 

alimentação saudável e equilibrada. 

A rubrica "+ Saúde por Metro Quadrado"tal como este E-Book, propõe que aprenda a 

cultivar alguns alimentos e, ao mesmo tempo, compreenda a sua génese. A ideia é 

contribuir para a promoção da saúde e minimizar o impacto de alguns fatores 

ambientais, no aparecimento de algumas doenças, como é o caso do cancro. 

Agora, para o estimular a começar a sua mini-horta, ou ampliar a diversidade de 

alimentos que cultiva, criamos este E-Book gratuito com foco em 10 Ervas Aromáticas. 

Sempre que quiser consultar e rever como se cultivam basta ler este documento. 

 

Todos os conteúdos deste documento são cientificamente certificados e estão publicados no blog Stop 

Cancer Portugal em http://www.stopcancerportugal.com/, estando registados e protegidos os seus 

direitos autorais. 

 

 

 

http://www.stopcancerportugal.com/category/rubricas/mais-saude-por-metro-quadrado/
http://www.stopcancerportugal.com/category/rubricas/mais-saude-por-metro-quadrado/
http://www.stopcancerportugal.com/
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PRIMEIRO PASSO: FAZER A SUA MINI HORTA 

Já pensou na possibilidade em reutilizar um canteiro abandonado do seu jardim, 

quintal, terraço ou varanda? Ou até mesmo aproveitar um conjunto de vasos que tenha 

em sua casa e cultivar alguns hortícolas? Pois bem, comece hoje mesmo a aprender 

como se faz! 

 

PASSO 1 
 

 

O primeiro aspeto a considerar é o de organizar um metro quadrado de terreno fértil 

para plantar. É um espaço pequeno, mas é suficiente para começar. Se já tem espaço e 

terra, então, este assunto está resolvido. Se tem, por exemplo, um terraço ou uma 

varanda, a sugestão vai para a aquisição de alguns vasos retangulares de terracota ou 

mesmo de plástico. 

Há vasos de vários tamanhos e pode adquiri-los em qualquer centro de jardinagem. 

Assim, para cultivar um metro quadrado precisa de cerca de 10 vasos com medidas de 

52x20x18cm. No caso de já ter alguns vasos, pode aproveitá-los e começar já a cultivar. 

Posteriormente poderá fazer um pequeno investimento e comprar mais alguns para 

ganhar mais espaço. 

 

 

PASSO 2 
 

 

O segundo aspeto são os utensílios ou as ferramentas para as diferentes tarefas do 

cultivo. Resolve o problema com uma pequena caixa de jardinagem, um regador e 

pouco mais. Para a preparação, tanto dos vasos como do terreno, necessita apenas dos 

utensílios. 
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PASSO 3 
 

 

O terceiro aspeto a ter em conta prende-se com a escolha da localização do terreno ou 

onde colocar o metro quadrado em vasos. Selecione o local de acordo com a exposição 

solar. Tenha em atenção que nas regiões frias deve escolher um cantinho mais virado 

para Sul, protegido do vento e das geadas. Se possível, a profundidade do terreno deve 

ser, no mínimo, de 30 cm. Já para o cultivo dos vasos não tem que se preocupar com 

esta questão. 

 

 

FINALIZAR 
 

 

Está agora em perfeitas condições para pôr as mãos na terra e preparar o terreno. É 

necessário mobilizar, fertilizar e regar. É assim que  se prepara a terra. A mobilização da 

terra consiste em alterar a estrutura do solo, isto é, fazer com que este permita uma 

boa expansão das raízes das plantas, tenha uma boa captação e circulação de água, 

assim como arejamento, permitindo o crescimento dos hortícolas. Durante a 

mobilização pode optar por fertilizar de imediato a terra. Como? Aplicando 

fertilizantes. Há três tipos: os azotados, são de especial importância para as culturas 

hortícolas de folhas, como a alface e os agriões; os fosfatos, necessários para o bom 

crescimento das raízes dos hortícolas em geral; os potássicos, que tornam as plantas 

menos fracas, mais tolerantes ao frio e mais resistentes às doenças. 

Por último, regue o que cultiva. É uma tarefa muito importante e deve ser feita em 

regime rotineiro de manhã ou pela tardinha, uma vez que, nestas alturas do dia, a 

evaporação da água pelo sol é reduzida. Cada uma das culturas tem necessidades 

hídricas diferentes, que serão convenientemente explicadas ao longo dos próximos 

artigos da rubrica. Todas estas tarefas vão exigir algum esforço de si, o que não deixa 

de ser uma mais-valia, visto que vai gastar energia como se de exercício físico se 

tratasse. Depois da terra pronta para plantar, pode mais facilmente imaginar cores, 

cheiros e sabores que são possíveis de gerar em apenas um metro quadrado, juntando  

o prazer de ter no prato alimentos saudáveis plantados e colhidos por si. 
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COENTROS 
 

 
 

Os coentros fazem parte da extensa família de ervas aromáticas. Em Portugal, a 

finalidade em cultivar coentros prende-se exclusivamente no interesse pelas suas 

folhas que dão aroma, sabor e cor, sendo utilizadas em diversas preparações culinárias 

típicas do sul do País. É uma espécie anual com um ciclo cultural de 3 a 4 meses. É uma 

cultura de climas temperados a temperado-quentes, adaptando-se a diversas 

condições ambientais. A temperatura ótima ao seu desenvolvimento está entre os 7 e 

os 27ºC. 

Por isso, esta é uma boa altura para os cultivar. Assim, estarão mesmo à mão para 

experimentar a cozinhar pelo menos dois pratos bem portugueses, a açorda de 

coentros e a carne de porco à alentejana. Os coentros podem ser ainda utilizados para 

temperar saladas e pratos de peixe grelhado. 

Além da gastronomia mediterrânea, o coentro está muito presente na cozinha indiana 

e tailandesa. Os coentros são especialmente ricos em vitamina A, B1, B2 e C e em 

compostos fitoquímicos. Assim, a adição de coentros em alguns pratos pode torná-los 

ainda mais ricos nutricionalmente, revelando-se benéfica para a saúde como indicam 

alguns estudos científicos, nomeadamente na prevenção de alguns tipos de cancro e de 

doenças cardiovasculares, entre outras doenças crónicas. 

O modo de cultivo simples dos coentros somado às suas propriedades nutricionais é 

um incentivo para ter na sua horta biológica. Não deixe escapar a oportunidade de 

fundir bem-estar com saúde. 

Prepare tudo para, até ao mês de julho, os coentros ficarem disponíveis nos seus vasos 

ou no metro quadrado de terra e o mais perto possível da sua cozinha. Esta cultura 

aromática produz folhas verdes escuras, limpas, dispostas em roseta e pode apresentar 

uma altura de 30 a 50 cm. 
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Registe a informação necessária para que seja simples e fácil de usufruir em pouco 

tempo de coentros plantados e cuidados por si: 

- Instale por sementeira direta; 

- Antes de iniciar a sementeira, limpe a terra de ervas daninhas; 

- As sementes possuem uma germinação lenta, normalmente ocorrem em 1 a 2 

semanas, e estas devem ser colocadas a 5 a 10 mm de profundidade no vaso ou no 

metro quadrado de terra selecionado; 

- A uma distância de 10 a 20 cm, coloque em vaso ou numa porção de metro quadrado 

um total de 6 sementes. O número de sementes é ajustável conforme a preferência do 

utilizador; 

- Regue todas as manhãs os futuros coentros plantados depois de fazer uma apalpação 

da terra. Se a terra estiver seca, regue até notar que a água demora a filtrar. À medida 

que a cultura se desenvolve verificar-se-á um aumento na quantidade de água a aplicar. 

Deve ter o cuidado de não regar por cima da planta, à luz solar, não adquira um tom 

amarelo mas sim verde escuro. 
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SALSA 
 

 
 

Ter à mão dois pés de salsa para muitas das receitas espalhadas em mil livros de 

culinária e mil blogs é a proposta da rubrica de hoje. Já imaginou ter o bacalhau, as 

batatas, os ovos, a cebola e o azeite e não ter salsa? É absolutamente possível 

acontecer. No entanto, se faltar a salsa, o bacalhau à Gomes de Sá, as pataniscas e os 

bolinhos de bacalhau, as iscas à portuguesa e mesmo a canja de galinha estariam longe 

de ser as verdadeiras receitas. E o molho verde que rega a portuguesíssima salada de 

polvo? 

Resolve o problema ao plantar salsa em 20 centímetros do metro quadrado de terra 

que tem vindo a organizar para “cultivar” mais saúde. A salsa é uma erva de folhas 

verdes escuras, lisas ou frisadas e que possuí um aroma característico, bem diferente 

dos coentros. Com uma raiz ligeiramente carnuda e profunda, no início da fase 

produtiva o caule alonga-se e pode atingir cerca de 1 metro de altura. 

A salsa é uma cultura de estação fresca, resistente ao frio, mas sensível às geadas 

fortes. Adapta-se melhor a regiões com temperaturas médias, entre os 7 e os 26ºC e 

prevê-se um crescimento ótimo aos 20ºC. Tolera mal as temperaturas muito elevadas. 

Para uma cultura farta, a terra deve ter boa capacidade na retenção da água e estar 

bem arejada. Isto é, a terra deve ser mobilizada de modo a facilitar a entrada e a saída 

de ar e luz. Ao mesmo tempo permite uma melhor captação e circulação de água, 

contribuindo para o bom desenvolvimento dos seus pés de salsa. 

Há séculos que os povos recorrem às ervas aromáticas sem perceberem o porquê das 

suas ações benéficas na saúde. Hoje, sabe-se que, os benefícios de muitas dessas ervas 

devem-se ao facto de possuírem inúmeros fitoquímicos. Estes compostos químicos são 

muito úteis uma vez que estão, como indicam alguns estudos, diretamente 

relacionados com a diminuição do risco de desenvolvimento das doenças 

cardiovasculares e de alguns tipos de cancro juntamente com a adoção de um estilo de 

vida saudável. 
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Há uma variedade de fitosteróis, triterpenos, flavonóides, saponinas e carotenóides nas 

ervas aromáticas de utilização comum, como a salsa, que foram identificados através 

de estudos elaborados pelo National Cancer Institute. As folhas dos pés de salsa que 

vier a plantar também transportam vitaminas A e C e ainda alguns minerais: fósforo, 

cálcio, ferro, potássio, cobre, zinco, magnésio e manganésio. 

A instalação da salsa executa-se com base nas seguintes indicações: 

Fertilize a terra com 1 mg/m2 de azoto, fósforo e potássio; 

Por sementeira direta, coloque as sementes a uma profundidade de 5 mm; 

As sementes devem estar a uma distância de 15 a 20 cm, o que irá originar um total de 

6 plantas em vaso. Se precisa apenas de dois pés de salsa, coloque as sementes a uma 

distancia de aproximadamente 4,5 cm. 

A rega deve ser diária quando o tempo se apresentar quente e seco; 

Colha a salsa com as suas mãos. 

O ciclo cultural da salsa dura em média entre os 80 e os 100 dias. Quer isto dizer que, 

plantar agora significa ter os seus pés de salsa fresca e grátis em Agosto. 

 

São quatro passos, muito fáceis, para começar a colher pés de salsa caseira. Lembre-se: 

irão fazer diferença na hora da preparação de alguns dos seus pratos favoritos. Ao 

mesmo tempo, receba a comparticipação nutricional de umas simples folhas de salsa 

para preservar a sua saúde. 
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CEBOLINHO 
 

 
 

O verão não tarda em chegar. Começa a época do ano em que normalmente só 

apetece bebidas e pratos frescos e saborosos. Frescos e saborosos vem logo à ideia as 

saladas. E porque não juntar cebolinho às suas saladas habituais? Se já experimentou, 

fica a sugestão de o cultivar em casa para o usar enquanto cozinha. Se ainda não 

conhece esta erva aromática encontra aqui alguns motivos para a testar. 

Quais as propriedades do cebolinho? O cebolinho possui na sua constituição enzimas 

antioxidantes como a superóxido dismutase, a catalase, a peroxidase e a glutationa 

peroxidase. Estas enzimas encontram-se em maior quantidade nas folhas. Associado a 

estas enzimas, a erva do cebolinho é ainda fonte natural de flavonóides, carotenóides e 

clorofilas. 

O cebolinho deve ser consumido cru para usufruir da sua fonte de antioxidantes 

naturais como se de um suplemento se tratasse, o que pode ajudar juntamente com 

outras fontes vegetais a prevenir as doenças cardiovasculares, alguns tipos de cancro e 

mesmo atrasar o envelhecimento da pele. Depois de reunidas as informações 

nutricionais e as condições para plantar o cebolinho, não perca tempo. Aposte numa 

alimentação saudável, saborosa e condimentada com ervas aromáticas como é o 

cebolinho. 

O cebolinho faz parte da vasta lista de ervas aromáticas que se consomem frescas 

dando um pequeno contributo para a prevenção de certas doenças, um bom motivo 

para arranjar um lugar para o cebolinho na sua horta "+ Saúde por Metro Quadrado". O 

cebolinho é um dos membros da família das cebolas. É uma planta que cresce em tufos 

compactos. As suas folhas são cilíndricas, muito finas e forma pequenos bolbos. Utiliza-

se pelo aroma das folhas, e é fácil de cultivar em qualquer tipo de terra. 

As temperaturas ótimas ao desenvolvimento deste hortícola verificam-se entre Maio e 

Junho, variando entre os 17 e os 25°C. Já temperaturas acima dos 40°C são letais para o 

cebolinho. 
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Como cultivar cebolinho? 

A cultura é permanente e instala-se por sementeira no local definitivo. 

A distância entre sementes é de 15 a 20 cm. Tanto em vasos como no metro quadrado 

de terra que pode preparar, poderá obter três florescências de cebolinho. 

A rega é essencial. Regue diariamente até que a terra apresente um nível de 

escoamento de água reduzido. 

Durante a época de colheita é conveniente efetuar adubações de cobertura, com 100 g 

de azoto. A adubação de cobertura é opcional e serve essencialmente para reforçar a 

fertilização efetuada antes da plantação. No caso do cebolinho é viável que se faça para 

proteger a planta de doenças e de possíveis pragas. 

Termine a colheita das folhas de cebolinho no início do outono. Assim, permite que a 

planta acumule reservas de nutrientes e evita que a cultura entre em suspensão do seu 

desenvolvimento, isto porque com dias mais curtos e temperaturas mais baixas, o 

cebolinho cessa o seu crescimento. 
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HORTELÃ 
 

 
 

E porque não um chá gelado de hortelã-pimenta para acompanhar uma refeição de 

convívio com a família ou os amigos? A sugestão da semana é o cultivo da hortelã-

pimenta para que possa fazer esse tal chá. Ou então tornar as noites frias do próximo 

inverno, em que apetece um bom chá quente, em noites agradáveis. 

A hortelã é uma planta herbácea, forte, de porte ereto e que depois de plantada dura 

anos na terra. As folhas são simples, verdes e geralmente rugosas. As flores são 

pequenas, de cor lilás ou violeta e floresce no verão. As hortelãs são plantas de climas 

temperados. Adaptam a diversos tipos de solo, ainda que os seus preferidos sejam 

solos frescos, húmidos e ricos em matéria orgânica. 

Embora a sua época de cultivo mais favorável seja na primavera e no outono, a hortelã 

também se desenvolve no verão. Existem diversas variedades de hortelã, contudo a 

mais conhecida, é a hortelã-pimenta. 

Cuidados a ter no cultivo da hortelã 

Como cultivar a erva para ter sempre um raminho de hortelã-pimenta? São 4 passos 

para a colheita: 

Escolha um lugar para plantar onde a exposição solar nem é excessiva nem escassa, 

para que o crescimento da cultura seja viável. Para obter as plantas mais rapidamente, 

deve plantá-las em estaca, isto é, adquire os pés de hortelã e coloca-os na terra, atados 

a um pequeno pau. O espaçamento entre plantas deve rondar os trinta centímetros, 

devendo ser de sessenta centímetros nas entre linhas; 

Prepare o solo tendo o cuidado de retirar todas as infestantes presentes, como são as 

ervas daninhas, ou seja, ervas que nascem espontaneamente e que são indesejáveis; 

Adube a terra durante o desenvolvimento da cultura. Aplique 5 g de Azoto por metro 

quadrado quando as plantas começarem a emergir ou cerca de 5 semanas após a 

plantação; 
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Regue diariamente. A hortelã-pimenta é exigente em água embora não tolere o 

encharcamento. A quantidade de água depende da capacidade de retenção e 

escoamento do solo. Utilize um regador para quantificar a quantidade de água que a 

cultura necessita especificamente para o seu vaso ou pedaço de terra; 

A colheita faz-se a partir do quarto mês de plantio ou quando a planta começar a 

florescer, e deve ser realizada logo pela manhã ou à noite, isto para conservar os óleos 

essenciais presentes nas folhas da hortelã. 

Hortelã: uma erva, vários fins 

A hortelã é uma espécie vegetal largamente utilizada pela medicina tradicional e com 

actividade farmacológica comprovada. A sua utilização abrange diversos campos: 

culinária, medicina, estética, devido às suas propriedades nutricionais. 

Esta erva aromática possuí vários compostos bioativos como os flavonóides, óleos 

essenciais, que são essencialmente constituídos por mentol, mentona e cineol, alguns 

minerais e vitaminas (C e D). Todos estes compostos presentes, e em simultâneo, 

promovem uma atividade antioxidante no corpo humano, combatendo as agressões 

externas a que estamos sujeitos diariamente. 

A hortelã é uma planta ótima para temperar receitas, dando um toque de requinte 

valoriza-as nutricionalmente e sem se aperceber, cria benefícios para a saúde. As suas 

pequenas folhas devem-se consumir frescas para desfrutar do seu verdadeiro 

potencial. 
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ORÉGÃOS 
 

 
 

Imagine que para jantar vai grelhar o seu peixe preferido e a acompanhar prepara uma 

salada temperada com orégãos. Agora, em vez de pegar num frasco de orégãos secos 

comprados, apenas dá alguns passos e obtém-nos do seu vaso ou da sua mini horta 

algumas folhas frescas, acabadas de apanhar, dessa mesma erva aromática. Além de 

ser grátis, logo económico para a sua carteira, acredite que a satisfação vai ser grande. 

É mais uma proposta do "+ Saúde por Metro Quadrado": plantar orégãos para depois 

tornar as receitas mais gostosas e saudáveis. 

Os orégãos têm sido utilizados como condimento pelas populações da região 

mediterrânea desde sempre, na forma de folhas frescas ou secas, acompanhando a 

expansão e a internacionalização da cozinha mediterrânea. 

Os orégãos são ricos em flavonóides e em óleos essenciais, com predomínio para o 

timol e o carvacrol que são antibacterianos e antifúngicos. Depois das rubricas sobre o 

cultivo doméstico das ervas aromáticas, como a salsa e a hortelã, os orégãos, com as 

suas propriedades antissépticas, assumem-se como um verdadeiro trunfo na sua 

pequena horta. 

Com algumas ervas plantadas, a sua horta consegue proporcionar-lhe diferentes 

sabores e aromas, para temperar os pratos à maneira do mediterrâneo: frescos e 

saudáveis. 

Os orégãos têm os caules eretos e podem atingir um metro de altura com folhas 

pequenas e ovais. As flores têm corola branca a violácea. Adaptam-se facilmente a 

qualquer tipo de solo. Contudo, os solos devem ser bem drenados, para que a água não 

tenha dificuldade em se infiltrar. As estações mais indicadas para o cultivo dos orégãos 

são a Primavera e o Outono. 
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Como plantar orégãos? 

Quanto o mês de setembro se aproximar aproveite para preparar o que é necessário e 

cultivar orégãos: 

Pode cultivar esta erva aromática, por sementeira ou estacaria. A escolha é sua de qual 

o método a utilizar; 

Se optar pelo método de estacaria, coloque os ramos a uma distância de 

aproximadamente 30 x 30 cm. Obtém assim quatro pés de orégãos no seu metro 

quadrado e dois por vaso ou canteiro de terra. 

Fertilize ao longo do período de sementeira e de colheita com: 12 g de azoto (N), 8 a 10 

g de fósforo (P2O5) e 10 a 12 g de óxido de potássio (k2O). O azoto deve ser repartido 

em, pelo menos, duas aplicações: uma no início da rebentação e outra após o corte. 

Regue regularmente com a ajuda do regador, evitando que a planta seque; 

A colheita deve ser feita no início da floração. Anote que, no primeiro ano de produção, 

apenas é possível colher uma vez, a partir do segundo ano já se podem fazer várias 

colheitas. 
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TOMILHO 
 

 
 

Cheira bem, cheira tomilho! É o que vai poder dizer quando plantar esta erva aromática 

para depois a ver crescer na sua pequena horta, mesmo que seja construída com alguns 

vasos. Mas antes, vamos conhecer e entender os benefícios do tomilho. 

O tomilho é particularmente rico em flavonóides, em ácidos fenólicos, em especial o 

ácido cafeico, e em terpenóides com níveis altos de bioatividade, proporcionando um 

comportamento antioxidante, antimicrobiano, anti-inflamatório e anti-trombótico, 

registados em diferentes estudos com animais. 

Um prato tradicionalmente português como é a ”caçarola de coelho com feijão branco” 

poderá assim, contar com umas folhas frescas de tomilho diretamente colhidas da sua 

horta. Em geral, o tomilho combina muito bem com legumes e carnes vermelhas, 

notando-se um agradável aroma, associado ao seu poder nutricional. 

O tomilho é uma planta perene de pequeno porte, de forma idêntica a um arbusto, 

com ramos lenhificados na base. As suas folhas persistentes e pequenas (4 a 8 mm) têm 

uma forma linear e elíptica e a cor é normalmente verde-acinzentada, mais clara na 

página inferior. O modo de propagação do tomilho é essencialmente feito pelos 

métodos de sementeira e estacaria. Visto que a sementeira deve ser efetuada em 

viveiro, na primavera, opte por adquirir já o caule da planta com 6 a 10 cm, para 

cultivar pelo método de estacaria. 

Na escolha da espécie é necessário ter em conta os objetivos de produção e a 

adaptação ao local de cultivo. Se o que se pretende é utilizar as folhas de tomilho para 

enriquecer os cozinhados, a melhor espécie é Thymus vulgaris, pois garante uma 

considerável produção de folhas. Esta planta prefere climas temperados a temperado-

quentes mas secos, portanto necessita de um local com uma boa exposição solar. No 

entanto, são tolerantes à geada, podendo sobreviver a temperaturas inferiores a -10°C, 

o que não é vulgar no nosso País. 
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Como plantar tomilho? 

Está na hora de “arregaçar as mangas” e por as mãos na terra. Siga-nos: 

Dirija-se a um comércio tradicional ou a uma loja de jardinagem mais próxima e 

adquira os caules de planta já desenvolvidos. Esses caules ou estacas são geralmente de 

fácil enraizamento, podendo usar-se como substrato uma mistura de turfa e perlite. 

Fertilize no vaso ou no metro quadrado o substrato escolhido com 8 g de azoto (N), 6 g 

de anídrico fosfórico (P2O5) e 12 g de óxido de potássio (K2O); 

Plante num vaso ou num canto da sua horta de “ um metro quadrado” as estacas, a 

uma distância de 10x40 cm umas das outras; 

Regue a planta sempre que o solo se apresentar bem seco; 

Após formar folha, a colheita do tomilho pode ser feita durante todo o ano; 

Pode manter o tomilho fresco mais de dez dias, se estiver a uma temperatura entre os 0 

e os 10°C e mais de 95% de humidade relativa. No caso de querer secar a planta, tem 

que unir os ramos colhidos e colocar as folhas no sentido do chão, num local seco e 

escuro. 
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ESTRAGÃO 
 

 
 

O estragão é uma planta herbácea perene, de crescimento arbustivo. A Artemísia 

dracunculus, que é como quem diz estragão, apresenta uns ramos finos e lenhosos de 

cerca de 1 metro. As suas folhas são pontiagudas acetinadas verde-escuras e flores 

brancas ou cinzentas. É uma planta que se expande pela terra, através das suas raízes, 

podendo ser evasiva. Os benefícios de a ter na sua mini horta são diversos, pois vários 

estudos indicam que o estragão tem atividade anticancerígena, anti inflamatória, 

analgésica e anticoagulante. 

Como plantar estragão? 

Instale por sementeira direta. Pode adquirir as sementes em qualquer loja de produtos 

agrícolas, como na Agriloja ou num Jardim Centro. Esta última dá a possibilidade da 

compra online. 

Coloque as sementes, a 30 mm de profundidade na terra a uma distância de 30 cm. No 

metro quadrado vai conseguir colocar 12 sementes. Num vaso coloque até 4 sementes. 

É uma planta que precisa de um solo fértil, bem drenado, mas que não retenha muito a 

humidade. 

No que diz respeito à rega, esta deve ser feita de forma a deixar o solo húmido e só se 

volta a regar quando este secar na superfície. O estragão é sensível ao excesso de água. 

Tenha o cuidado de ir retirando as ervas daninhas, para não competirem com o 

alimento da sua planta. 

Pode iniciar a colheita das folhas e ramos depois de 60 dias da sementeira. 

O recomendado é utilizar as folhas frescas, uma vez que secas perdem o sabor e o 

aroma. Esta planta pode ser utilizada como tempero, preparação de várias bebidas, 

infusões e ainda como guarnição de pratos de carne e saladas. 
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MANJERICÃO 
 

 
 

Com o verão, a vontade de comer legumes e saladas é maior, por isso fica a sugestão 

de um manjericão, como nova aquisição para a sua mini horta! Ocimum basilicum, 

nome vulgar manjericão ou basílico, planta da família Lamiaceae é uma herbácea anual. 

Com um desenvolvimento ereto, é uma planta muito ramificada, lenhosa na base, 

podendo atingir 50 cm. As suas folhas ovadas a elípticas, inteiras ou dentadas, são 

verdes brilhantes com cerca de 5 cm de comprimento. As suas flores tubulares 

pequenas e brancas, formam inflorescências e florescem de junho a setembro. 

No manjericão tudo se aproveita, as folhas, as flores e até mesmo as sementes. Esta 

planta apresenta uma atividade antioxidante devido à presença de alguns compostos 

aromáticos presentes nas suas folhas. São o linalol (3.94mg/g), estragol (2.03mg/g), 

cinamato de metilo (1.28mg/g) e eugenol (0.9 mg/g). 

Guia para plantar manjericão 

Para colher as suas folhas de mangericão , siga estas seis indicações muito simples: 

Instale por sementeira direta. Pode adquirir as sementes em qualquer loja de produtos 

agrícolas, como na Agriloja ou num Jardim Centro. Esta última dá a possibilidade da 

compra online. 

Coloque as sementes, a 30 mm de profundidade na terra a uma distância de 20 cm. Use 

um vaso ou escolha um entre os 10 que recomendamos ter na sua horta «+ Saúde por 

metro quadrado». Coloque nele 2 a 3 sementes. No metro quadrado poderá colocar até 

25 sementes. 

É uma planta que se adapta a qualquer tipo de solo, no entanto, a terra deve ser bem 

drenada e rica em nutrientes. Exige luz direta, não suporta temperaturas baixas e 

geada. A rega deve ser feita todos os dias, de manhã cedo ou ao final da tarde. Assim 

vai manter sempre o solo húmido. 
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Tenha o cuidado de ir retirando as ervas daninhas, para não competirem com o 

alimento da sua planta. 

Quando a planta atingir os 15 cm deve realizar uma poda terminal, isto é, corta as 

pontas da sua planta, para estimular o desenvolvimento das folhas e promover o 

crescimento arbustivo. 

Pode iniciar a colheita das folhas quando a planta estiver em pleno desenvolvimento, o 

que normalmente ocorre entre 60 a 90 dias depois da sementeira. 

Depois é só esperar pelas folhas frescas, prontas para perfumar as saladas, em molhos 

de tomate, ou quando servir algumas massas. Vai ver, vão ganhar outro sabor. 
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ALECRIM 
 

 
 

O alecrim é uma planta que todos conhecemos, nem que seja por ouvir o seu nome na 

música tradicional Portuguesa Alecrim, com o célebre refrão “alecrim aos molhos”. Já 

pensou em tê-lo aos molhos num vaso em sua casa? Rosmarinus officinalis ou 

simplesmente alecrim é uma planta perene sempre-verde, densa e lenhosa. O seu 

caule é frondoso com casca castanha cinzenta estalada e rebentos novos pilosos que 

estão cobertos por folhas estreitas, aromáticas, rijas, escuras brilhantes por cima e 

acinzentadas por baixo. Pode atingir as dimensões de um arbusto grande e 

desordenado, mas tem crescimento lento, adaptando-se a vasos de todos os tamanhos. 

O alecrim é um ótimo tempero para qualquer prato. Pode utilizá-lo na sopa, na 

confecção de um prato principal, em saladas, e até para beber um chá, de agradável 

sabor. Esta planta apresenta na sua constituição química, alguns componentes 

bioativos: diterpenos fenólicos, sobretudo o ácido carnósico e o carnosol, e triterpenos 

como o ácido ursólico. Estes conferem ao alecrim propriedades anti inflamatórias e 

uma ação antioxidante, hepatoprotetora e anticancerígena. 

Como plantar alecrim? 

Instale por sementeira direta, isto é, adquira as sementes em qualquer loja de produtos 

agrícolas, ou faça mesmo uma compra online 

Coloque as sementes, 5 a 30 mm de profundidade na terra a uma distância de 

aproximadamente 80 cm, uma vez que a planta se torna bastante grande. Portanto 

para um vaso ou para um metro quadrado de terra, use apenas 1 semente 

A planta necessita de um solo bem drenado e um local com muita iluminação, assim  a 

rega deve ser feita todos os dias, e se necessário de manhã e ao fim da tarde. Se estiver 

um dia cinzento, basta regar uma vez. O alecrim adapta-se bem a temperaturas mais 

baixas. 

Após 90 dias do cultivo pode colher as pontas de alecrim e começar a usar na cozinha. 
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FUNCHO 
 

 
 

Em setembro vai poder plantar na sua mini horta uma planta bastante versátil: o 

funcho doce. Foeniculum vulgare var Duce, também conhecido por erva-doce, é uma 

herbácea perene, verde acinzentada, com um aroma forte, ramos finos e folhas verdes 

escuras macias e rendilhadas. No verão aparecem pequenas flores amarelo- mostarda, 

seguidas por pequenas vagens de sementes ovais. 

Estudos feitos à composição química do óleo essencial do funcho concluiram a 

presença, em quantidade abundante, de trans-anetol, estragol, fenchone e limoneno. 

Estes componentes químicos conferem à planta atividade antioxidante e 

antimicrobiana. 

O óleo essencial desta planta é usado nos produtos alimentares, como agente 

aromatizante, sendo também, utilizado como componente em cosmética e em 

produtos farmacêuticos. Ao que se sabe, o funcho pode ter efeito diurético, anti-

inflamatório, analgésico e atividade antioxidante. 

Para que fique convencido a cultivá-lo na sua mini horta ou mesmo num pequeno  

vaso, saiba  que o chá de funcho, feito com as folhas mais macias, pode ajudar na 

indigestão e nas cólicas infantis, por apresentar efeito antiespasmódico. A investigação 

relata ainda que as sementes de funcho apresentam atividade anticancerígena. 

Não deixe para amanhã o que pode plantar hoje! O funcho deve estar na sua mini horta 

para a tornar mais doce e cheirosa! 
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Como cultivar funcho? 

Está na hora de colocar então as mãos na terra e cultivar funcho. Oriente-se por estes 

passos simples: 

Instale por sementeira direta: adquira as sementes em qualquer loja de produtos 

agrícolas, ou faça mesmo uma compra online 

Coloque as sementes, 5 a 30 mm de profundidade na terra a uma distância de 15 a 20 

cm. Para um metro quadrado de terra, use um total de 5 sementes. O número de 

sementes é ajustável conforme a preferência do utilizador 

Para que a planta cresça é recomendável que o solo seja húmido, assim  a rega deve ser 

feita todos os dias, e se necessário de manhã e ao fim da tarde 

O funcho é uma planta que se auto propaga livremente, se não precisar das sementes, 

deve cortar-lhe a cabeça 

Tenha o cuidado de ir retirando as ervas daninhas, para não competirem com o 

alimento do funcho 

O funcho deve ser colhido quando já estiver em pleno desenvolvimento, ou seja, em 

meados de setembro, outubro. 
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MISSÃO DO BLOG STOP CANCER PORTUGAL 

 

O Stop Cancer Portugal cresce a cada dia que passa, em leitores, em colaboradores, 

com mais ideias que possam contribuir para o nosso objectivo: informar e alertar para 

prevenir o cancro com hábitos de vida saudáveis. Hoje conhecem-se milhares de 

fitoquímicos, mais de 25 000 tipos diferentes de moléculas, compostos identificados 

em frutos, vegetais, cereais, ervas aromáticas e especiarias com potencial 

anticancerígeno que exibem capacidades para impedir ou interromper o 

desenvolvimento do cancro. Por isso, todos os alimentos que a natureza concede, 

seguros e livres de substâncias tóxicas, têm um papel importante na alimentação e 

nutrição humana que, enquanto ciência, estuda o equilíbrio mais ou menos delicado 

entre qualidade e quantidade dos nutrientes. 

A alimentação saudável rege-se pelo equilíbrio e pela variedade dos alimentos, o que 

não é senão o aproveitar e misturar das suas diferenças, podendo assim originar uma 

alimentação completa. E quando isto é conseguido, quando se adquirem hábitos 

alimentares saudáveis de forma consistente e satisfatória, ocorrem adaptações 

notáveis no corpo humano de uma forma global, contribuindo para a promoção da 

saúde. 
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