


A importância 
da produção e consumo 

de orgânicos

Por serem produzidos sem uso de agrotóxicos sintéticos, transgênicos ou 
fertilizantes químicos, os alimentos orgânicos são fundamentais para a 
redução da poluição ambiental. Com técnicas como a conservação da 
fertilidade do solo, a prática de rotação de culturas e a adubação verde, o 
solo é respeitado como organismo vivo. A preservação do meio ambiente 
também se dá porque a produção orgânica cuida da biodiversidade
mantendo um ambiente propício para a preservação de pássaros, insetos  
e outros animais.

Na produção orgânica, a busca pelo bem-estar animal se dá pelo tipo de 
tratamento dado ao animal: espaços amplos e menos estressantes, 
redução ou eliminação do uso de hormônios ou antibióticos sintéticos, e 
alimentação à base de produtos orgânicos.

São também muito importantes para a saúde, tanto de quem produz, 
como de quem consome, mantendo a qualidade do alimento sem 
agregar a ele substâncias nocivas, além de garantir saúde relacionada à 
diversidade no consumo pois acabamos consumindo de acordo com os 
ciclos dos alimentos ao longo do ano.

Em relação às pessoas que trabalham no campo, a agricultura orgânica 
não só as protege do manuseio de produtos nocivos, como pode 
proporcionar melhores condições de vida socioeconômicas para as 
comunidades rurais, especialmente quando consumimos produtos da 
agricultura familiar e de cooperativas de trabalhadores/as.



o consumo 
de ervas aromáticas 

e medicinais

“Que o teu alimento 
seja o teu medicamento” 

Hipócrates, médico grego, (460-377 a.C.)

Quando pensamos em alimentação, muitas coisas nos vêm à 
mente, não é mesmo? Uma necessidade básica, momentos 
prazerosos e afetivos, nossas comidas preferidas e aquelas das 
quais não gostamos, comidas que não nos fazem bem, o preço 
dos alimentos, a organização diária da alimentação, a questão 
da fome no mundo. A comida diz respeito a muitos aspectos da 
vida e um dos principais desses aspectos é a saúde.

Quando temos o privilégio de poder escolher como nos 
alimentarmos, temos uma oportunidade preciosa de através da 
alimentação cuidarmos de variados aspectos da nossa saúde 
psicofísica.

São muitas as tradições e culturas que falam há séculos sobre 
esses imensos benefícios. A MTC (medicina tradicional chinesa), 
por exemplo, não só fala sobre a importância da escolha sobre 
o que consumir, mas fala também sobre como se alimentar: 
comer em lugar calmo, com mastigação lenta, evitando 
distrações e prestando atenção aos aromas, texturas e sabores 
são aspectos importantes para uma boa alimentação.



É importante lembrar: �



Quando pensamos em alimentação saudável, pensamos 
nessa diversidade no consumo, e as ervas e temperos 
podem ocupar papel importante nesse sentido: elas 
podem realçar os sabores dos alimentos e 
potencializar seus benefícios. As ervas aromáticas 
podem ter importante função na regulação de 
vários aspectos do organismo, além de nos 
fornecer substâncias bioativas e serem ricas 
em micronutrientes (vitaminas e minerais).

O uso dessas plantas costuma ser por indicação 
de familiares ou tradições comunitárias, elas 
podem ser essenciais para cura, mas se
consumidas de forma equivocada podem 
trazer riscos à saúde. É importante pesquisar 
o modo de preparo e a quantidade adequada 
para o consumo.

As plantas medicinais possuem ação farmacológica e 
são usadas em muitas culturas ao redor do mundo 

todo. Podem ser usadas de variadas formas e 
podem ter papel importante na cura ou no 
auxílio no tratamento de algumas doenças. 

Em muitas comunidades aqui no Brasil, são a 
principal ferramenta no tratamento de doenças.



www.instagram.com/sabordefazenda

Se as ervas aromáticas e medicinais podem trazer tantos 
benefícios para a nossa saúde, porque não tê-las em casa e 
incluí-las em nossos hábitos cotidianos?

Nesse manual, além das reflexões sobre seu uso e 
benefícios, apresentamos lindas etiquetas para os potes 
onde as armazenamos e plaquinhas para usarmos em 
vasos, canteiros ou hortinhas. Você pode baixar os modelos, 
imprimir e organizar suas ervas medicinais e aromáticas, 
facilitando na hora de reconhecê-las, organizá-las e utilizá-las.

Além disso, trazemos algumas dicas para quem quiser se
aventurar no plantio dessas ervas.

Para ajudar neste desafio delicioso, apresentamos a seguir 
um material muito especial preparado pelo Viveiro Sabor 
de Fazenda. Para mais informações preciosas sobre o cultivo 
de ervas orgânicas, acesse:

ORGANIZANDO A CASA

Temperos,
temperos meus



Cada muda tem características distintas, e pedem tipos de cuidados 
diferentes. Se possível, sempre que for plantar ou cuidar de ervas 
aromáticas ou medicinais, pesquise as especificidades de cada uma.

Apresentamos algumas dicas mais gerais que podem ajudar quem
não conseguir fazer pesquisas mais aprofundadas.

Dicas Gerais
de plantio e cuidado

Coloque no fundo do vaso uma fina camada de 
pedrisco ou argila expandida. Sobre o pedrisco 
uma fina camada de areia ou manta de 
drenagem. Coloque a terra (partes iguais de 
terra comum, areia, húmus de minhoca). Ajeite 
a muda no centro do vaso e complete com mais 
terra e substrato orgânico.

As ervas aromáticas e medicinais precisam de 
pelo menos 4 horas de sol direto ao dia.

Regue pela manhã ou no final da tarde quando 
a camada superficial do vaso estiver seca.

Adube a cada 40 dias com algum tipo de adubo 
orgânico: bokashi, composto orgânico, húmus 
de minhoca, torta de nim, etc.



Sugestões de controle 
ecológico de pragas e doenças

15g de sabão de coco;
1 L de água quente;
6 dentes de alho finamente picados;
1 colher de chá de pimenta vermelha 
picada.

Rale o sabão na água quente, junte o
alho e a pimenta. Deixe descansando 
por no mínimo duas horas, coe com 
um pano fino e aplique na planta 
com praga ou doença.

Alho com pimenta vermelha

 PULGÕES, COCHONILHAS, 
ÁCAROS, TRIPES, OÍDIO 

(FUNGO) E MÍLDIO (FUNGO):
Misture 250 ml de leite ou cerveja 
em 1 litro de água. Embeba um 
saco de estopa nessa mistura 
e coloque perto das plantas 

atacadas. No dia seguinte, retire 
os moluscos que foram atraídos 
pela mistura e jogue-os no lixo.

 LESMAS:

Faça catação manual das 
lagartas e das folhas com ovos, 

protegendo-se com luvas.

LAGARTAS:

IMPORTANTE:



Passo a Passo

Imprima suas etiquetas em folha Chamex A4 90g/m²;

Recorte as etiquetas e, em seguida, utilize fita durex 
grossa em um tamanho maior que a etiqueta, 
deixando margem por todo o entorno; 

Cole nos seus potes de tempero.

Etiquetas

Plaquinhas

Imprima suas plaquinhas em folha Chamequinho 180g/m²;

Se você for usar as plaquinhas em ambiente externo
como quintal, jardim, ou canteiros em janelas, 
plastifique a plaquinha;

Grude com fita adesiva a plaquinha em um palito 
como de sorvete; 

Coloque na sua plantinha.



TOMILHO DILL COENTRO SEGURELHA

ESTRAGÃO MANJERICÃO SALSA
CRESPA SÁLVIA

SALSA
LISA ALECRIM HORTELÃ ORÉGANO

CEBOLINHA
COMUM LOURO CEBOLINHA

FRANCESA MANJERONA

ETIQUETAS PARA 
POTES DE TEMPEROS



CAPIM
SANTO MOSTARDA TAIOBA ESPINHEIRA

SANTA

PIMENTA NOZ
MOSCADA

ORA-PRO-
-NOBIS GUACO

CITRONELA CURRY BERTALHA CAMOMILA

CRAVO DA 
ÍNDIA

PEIXINHO SALSINHA CARQUEJA

ETIQUETAS PARA 
POTES DE TEMPEROS



TOMILHO DILL COENTRO

SEGURELHA ESTRAGÃO MANJERICÃO

SALSA CRESPA SALSA LISA ALECRIM

HORTELÃ ORÉGANO CEBOLINHA
COMUM

ETIQUETAS PARA 
VASOS OU CANTEIROS



LOURO
CEBOLINHA
FRANCESA MANJERONA

CAPIM SANTO MOSTARDA TAIOBA

ESPINHEIRA
SANTA PIMENTA NOZ MOSCADA

ORA-PRO-NOBIS GUACO CITRONELA

ETIQUETAS PARA 
VASOS OU CANTEIROS



CURRY BERTALHA CAMOMILA

CRAVO DA ÍNDIA PEIXINHO SALSINHA

CARQUEJA

ETIQUETAS PARA 
VASOS OU CANTEIROS


