ERVAS AROMÁTICAS

Chef Luciana Hazin

Introdução
Tanto as ervas aromáticas quanto as especiarias, largamente utilizadas em todo o mundo,
são muito benéficas para a saúde e enriquecem de sabor os preparos culinários, podendo
substituir o sal, por exemplo, que é menos saudável.
Dizem que em países de clima mais quente, o uso de ervas aromáticas e medicinais é mais
comum, justamente para melhor preservação da saúde, já que ficamos mais suscetíveis a
infecções e doenças contagiosas.
Podemos encontrar ervas aromáticas na forma seca (desidratada) ou fresca. Quando seca, a
erva perde um pouco de seus aromas e óleos essenciais.
Uma boa dica para uso de ervas frescas na culinária é acrescentá-las apenas ao final do
preparo do prato.
Como são super versáteis e podem ser usadas numa infinidade de preparos, fica a critério
de cada um e de seu gosto pessoal, escolher uma ou outra erva para finalizar um prato.
Outra grande vantagem das ervas aromáticas é poderem ser cultivadas em casa. Pelo menos
algumas delas. Deve-se ter alguns cuidados específicos, mas nada muito complicado.
Para armazenagem na geladeira, as ervas frescas devem ficar em potes bem fechados e
secos e algumas delas podem inclusive ser congeladas, como salsa, coentro, cebolinha, dill
e estragão.
Elas também se prestam para aromatização de azeites e vinagres, pois seus óleos passam
para o meio em que estão, aromatizando-o por muito tempo.
E não esqueçam das deliciosas pastinhas que podem ser feitas com as ervas. Sempre
agradam e são super saudáveis quando misturadas com queijo ricota ou cottage.
Outro uso interessante das ervas, principalmente para quem é adepto de pães caseiros, é
fazê-lo usando ervas secas para acrescentar aroma e sabor.
Vou apresentar aqui algumas ervas mais comuns, que podem ser encontradas facilmente em
feiras e supermercados, com algumas dicas de utilização.

Coentro

Muito usado em Portugal, no México (lembram do Guacamole?), na Tailândia, na Índia
(nos famosos curries) e no Norte e Nordeste do Brasil. Podemos usar suas folhas, talos,
sementes, e até suas raízes. Quando fresco, tem sabor intenso. Ele é queridíssimo por
muitos e odiado por outros... Combina muito com tomate e vai bem nos pratos ensopados
(peixes e frutos do mar em geral), e outros. É fundamental na “moqueca capixaba”.
Dicas para cultivo:
Precisa de bastante luminosidade. Ao colher cortar as folhas que estão nas extremidades
superiores pois ele irá produzir folhas novas.

Alecrim

Muito aromático, o alecrim se presta muito bem para o tempero de carnes, principalmente
porco e carneiro. Também pode ser usado em peixes de forno e omeletes (cuidado com o
excesso, ele tem sabor marcante). Costumo usá-los (na forma seca) para fazer batatas
coradas com manteiga, na frigideira. Em falar em manteiga, o alecrim pode ser usado para
aromatizá-la. Assim como no azeite e no vinagre.
Na Grécia Antiga, o alecrim era usado para fortificar o cérebro e a memória, e muitos
estudantes o usavam atrás das orelhas para se sair bem nos exames.
Dicas para cultivo:
Coloque em local que leve bastante sol. É resistente, passa até 3 dias sem água. Não gosta
de muita umidade.

Hortelã (ou menta)

Base condimentar da cozinha árabe e síria, estando super presente no tabule, nos kibes, nos
assados de carneiro, kaftas, etc. Aqui no Brasil é comum utilizá-la em sucos (de abacaxi,
por exemplo), em saladas de folhas verdes e em chás. Traz grandes benefícios para nossa
saúde, pois é boa para o estômago, e é também antisséptica, vermífuga, calmante e
anestésica. Suas folhas são ricas em vitamina A, B e C além de possuir diversos sais
minerais.
A geléia de hortelã é deliciosa para ser servida com uma carne assada, como carneiro ou
porco (receita abaixo).
Use-a também para aromatizar o seu azeite.
E até num drinque famoso (o mojito, cubano), ela é essencial, rsrs. Junto com rum, limão,
açúcar e água com gás, fica ótimo.
Dicas para cultivo:
Seu cultivo é fácil porque se adapta a diversos tipos de clima, mas precisa de sol e muito
umidade, mas deve ficar protegido do vento.

Orégano

Largamente utilizado na cozinha Italiana, e principalmente Mediterrânea. O mais comum
no Brasil é usá-lo na forma seca, em molhos de tomate e pizzas, e às vezes podem ser vistos
queijos temperados com esta erva. Na forma fresca, é muito bom para temperar carnes
como vitela, cabrito e aves. Muito bom para o preparo de omeletes e sanduíches e até para
temperar saladas e berinjelas. Faça a diferença usando-o fresco em pratos de massa, mas
acrescente-o apenas no final. Tem ação antioxidante e antiinflamatória.
Dicas para cultivo:
Pode ser cultivado em vasos, mas ele tem que estar bem drenado (com pedras), para não
deixar a terra encharcada (não precisa adubo). Não regue demais. Deve ficar em local com
bastante sol. É bem resistente e suporta altas temperaturas.

Manjericão

Uma das ervas mais consumidas do mundo, combate a insônia, o cansaço, a depressão. É
digestiva e diurética. Ativa o sistema imunológico e possui muitas outras propriedades.
Ela pode ser usada em uma infinidade de preparos, fresca ou seca, em diversos molhos,
sopas, carnes, saladas, ensopados. Ótima para aromatizar azeites também.
O que seria da cozinha italiana sem este ingrediente? O que seria da pizza “marguerita”?!
(Criada em 1889 para homenagear a Rainha Margherita di Savoia quando esteve de
passagem por Nápoles naquela época). E o que seria do maravilhoso “pesto”?! (receita
abaixo). Existem muitos tipos de manjericão (folha miúda, graúda, roxo, etc).
Dicas para cultivo:
Para cultivá-lo, a terra tem que estar bem adubada e levar pelo menos 4 horas por dia de
sol. Água apenas a cada 2 ou 3 dias.

Salsa

Talvez a erva mais versátil na culinária. Você pode usá-la para temperar TUDO, rsrs.
Carnes, molhos, risotos, feijões, maioneses, ensopados, saladas, verduras, etc. Essencial nos
molhos vinagretes e no tabule. Faz parte do “bouquet garni” tradicional (tomilho, louro,
salsa) que é aquele raminho de ervas amarradas para aromatizar seus caldos e sopas
(falaremos dele mais adiante). Use-a no final do preparo dos pratos.
A salsa pode ser congelada já picada, ou misturada com água e colocada em cubas de gelo.
A salsa estimula o apetite, favorece a disgestão e é antioxidante. Mantém a pele saudável.
Rica em vitamina C e Betacaroteno, que fortalece o sistema imunológico.
Dicas para cultivo:
A salsa deve ser cultivada em local que leve sol, mas não o sol a pino, pois ela não suporta
temperaturas muito altas. Colocar pouca água diária, para não encharcar o solo.

Tomilho

Adoro tomilho! Seu aroma é inconfundível. Seu uso é parecido com o do orégano, para
tempero de carnes (inclusive vermelhas), marinadas e molhos. Muito comum na cozinha
mediterrânea, e em especial na França. Já ouviram falar em “herbes de provence”? Pois é, o
tomilho está sempre lá. Ele é essencial. E também faz parte do bouquet garni.
É eficaz no tratamento de problemas respiratórios, como tosse e bronquite. Também é bom
digestivo.
Dicas para cultivo:

Ao cultivá-lo, não se deve regá-lo muito, pelo contrário, sua terra deve estar mais para seca
do que molhada, para não comprometer seu aroma. Precisa de 5 horas de sol diariamente.
Usar um pouco de húmus na terra.

Cebolinha

Talvez a erva mais usada na cozinha brasileira, presente em praticamente todos os pratos
salgados. O ideial é usá-la sempre fresca para melhor usufruir de seu sabor, mas também
pode ser congelada. Acrescente-a aos seus pratos apenas no final do preparo. É
fundamental no molho vinagrete.
Ela e a salsa formam o famoso casal apelidado de “cheiro-verde” (mas no nordeste foi com
o coentro que a cebolinha se casou, rsrs). Essa dupla é indicada para diabéticos, pois
previne doenças cardiovasculares e diminui o colesterol. A cebolinha é considerada um dos
melhores antibióticos naturais. Comê-la todos os dias ajuda a regular a pressão arterial.
A cebolinha serve até para decorar pratos!
Dicas para cultivo:
Não gosta de temperaturas muito elevadas. Luz direta algumas horas e solo bem drenado e
adubado. Mantê-lo sempre úmido, mas nunca demais.

Sálvia

No século XII os chineses trocavam com os comerciantes holandeses, três baús de chá por
um de sálvia. Já os egípios usavam-na para aumentar a fertilidade. A verdade é que ela tem
várias propriedades, entre elas, serve para dores de garganta e irritações da pele. Usada para
limpeza bucal e para melhorar o hálito. Recomendada também para diabéticos.
De folhas aveludadas, ela tem um sabor mais preponderante que outras ervas, e um pouco
picante. Usada em recheios de carnes e aves, em molhos de tomate e para temperar alguns
queijos. Na Alemanha, é usada em muitos embutidos, como salsichas, e para temperar
carnes mais gordurosas. Para carneiro, porco e carnes de caça de um modo geral, dá um
ótimo sabor (na marinada). É famoso na Itália o molho de manteiga e sálvia (ver receita).
Dicas para cultivo:
Mais difícil de ser cultivada, pois prefere temperaturas mais amenas e sol da manhã. De
tempos em tempos deve ser replantada em vasos maiores. É bastante susceptível a doenças
e pragas.

Louro

O louro teve grande significado na antiguidade, onde reis e campeões olímpicos recebiam
uma coroa com suas folhas, representando a glória.

A Turquia é a maior exportadora de louro seco, mas ele é produzido em muitos lugares.
Seu aroma e sabor são únicos. Como ele libera seu sabor aos poucos, faz diferença em
pratos que tenham longos cozimentos, como sopas, feijões, lentilhas, ensopados, guizados,
picadinhos e cozidos diversos. Mas deve ser retirado da panela antes de servir o prato.
Até mesmo num arroz branco, ele é capaz de dar toque especial. Ou num picles. Combina
com praticamente tudo. E faz parte do bouquet garni.
O louro é um repelente natural. Se vc colocar uma folhinha de louro nos recipientes de
feijão, farinha, arroz, e grãos de um modo geral, dificilmente aparecerá bichos.
O chá é expectorante e facilita a digestão.
Dicas para cultivo:
Apesar de se tornar uma árvore de até 10m de altura, pode ser cultivado também em vasos,
desde que muuuuito grandes, rsrs.

Estragão

Muito apreciada na França, que o utilizam para fazer um famoso molho: “béarnaise” (ver
receita). Excelente para acompanhar carnes assadas, tipo um contra-filé...
O estragão pode ser utilizado para temperar carnes de sabor mais forte, como carneiro e
cabrito, mas também pode ser usado em peixes, molhos, sopas, aves, carnes assadas e
saladas. Ótimo em omeletes, vinagretes, picles e conservas em geral. Aromatizador de
azeites e vinagres.
Seu uso terapêutico está ligado ao alívio de cólicas menstruais e fortalecimento de cabelos.
Tem também efeito calmante e desinfetante para feridas. Tem forte ação diurética.
Existe o estragão francês (mais aromático) e o russo.
Dicas para cultivo:
Não são muito cultivados no Brasil, por ser mais adapatado a climas mais amenos. E se
forem plantados em vasos, precisam ser grandes, pois atingem até 2m.

Endro , Aneto ou Dill

Às vezes esta erva é confundida com a erva-doce, ou funcho. É muito usado para temperar
peixes e frutos do mar, em especial o salmão (há um famoso preparo escandinavo chamado
“gravlax” feito com o salmão fresco, endro, açúcar e sal). Também pode ser utilizado em
molhos, sopas e saladas. Suas sementes são usadas em picles e vinagres aromatizados. Na
Índia, muitas vezes é incluídos nos famosos currys. Seu sabor é delicado.
Na antiguidade, esta erva já era usada medicinalmente pelos iranianos, egípicios e gregos.
Tem muitas propriedades, entre elas: estimular a produção do leite materno, ameniza
cólicas menstruais, dores de dente e azia. Tem ação anti-inflamatória, entre outras.
Dicas para cultivo:
Se adapta bem em vasos, pode ser cultivado em casa, mas não gosta de temperaturas
extremas. Gosta de muita água, mas com uma terra bem drenada.

Manjerona

É uma erva parecida com o orégano e muito usada para dar uma valorizada nas carnes e
aves (principalmente pato e peru), mas muito boa para molhos de tomate, sopas, ensopados,
pizzas, etc. Combina bem com queijos. Na cozinha bahiana é muito usada nas moquecas.
Com manteiga derretida fica deliciosa acompanhando peixes grelhados. Apreciadíssima na
culinária italiana e grega.
Esta erva é associada à felicidade, em muitas culturas antigas. A erva do “amor eterno”.
Ela tem ação anti-espasmódica, expectorante, cicatrizante, antiviral, bactericida, entre
outras.
Dicas para cultivo:
A manjerona é um pouco mais exigente que o orégano para se desenvolver, pois precisa de
um pouco mais de espaço. Solo deve ser mais arenoso e água apenas para manter o solo
úmido. Pede sol.

RECEITAS
Molho béarnaise do Olivier Anquier
Ingredientes:
4 cebolas roxas pequenas picadas
2 colheres de sopa de estragão fresco picado
1 raminho de tomilho
1 folha de louro
4 colheres de sopa de vinagre de vinho branco
4 colheres de sopa de vinho branco
2 gemas
125 g de manteiga gelada em pedacinhos
1 limão
Sal e pimenta em grão (quebrada) a gosto
Modo de preparo
Leve ao fogo, em uma panela pequena, a cebola, a pimenta, 1 colher (sopa) de estragão, o
tomilho, a folha de louro, o vinho branco, o vinagre e o sal. Deixe reduzir o líquido, até que
sobre apenas 1 colher de sopa. Peneire. Em uma panela ou tigela, misture as gemas com o
líquido reduzido. Leve ao banho-maria e, sempre batendo, acrescente aos poucos a
manteiga em pedacinhos, até que forme um molho consistente. Retire do fogo e acrescente
o restante de estragão e gotas de limão. Sirva e espere os elogios

Geléia de hortelã (blog namesacomluhazin)
Ingredientes:
3 maçãs vermelhas, descascadas e sem caroço
3 maçãs verdes, sem caroço (com as cascas)
1 maço grande de hortelã
suco de 1 limão
1 litro de água
500g de açúcar
Modo de preparo:
Corte as maçãs em cubos pequenos, coloque em uma panela funda, com 3/4 do maço de
hortelã (só as folhas), o suco de limão e a água. Deixe cozinhar até que as maçãs estejam
bem macias. Depois passe tudo num processador (não precisa ficar muito fino). Volte para
a panela, acrescente o açúcar e deixe engrossar mais um pouco. Quando chegar no ponto
desejado (tipo um purê cremoso), acrescente o restante das folhas de hortelã bem
picadinhas, misture bem e desligue o fogo. Deixe esfriar até chegar na temperatura
ambiente e sirva com o pernil de cordeiro. É de comer rezando e agradecendo a Deus,
rsrsrs.
Molho pesto (blog namesacomluhazin)
Ingredientes:
1 pacote de massa de grano duro (mini penne)
1 maço de manjericão fresco, lavado e desfolhado
5 dentes de alho grosseiramente picado
50g de queijo parmesão ralado (ou pecorino)
1 colher sobremesa rasa de sal grosso (ou a gosto)
50g de pinoli (vc pode substituir por nozes, amêndoas ou castanhas de caju)
200 ml de azeite (mais ou menos, pois vc pode deixar ele mais liquido ou mais encorpado,
dependendo do seu gosto. Para massas, costumo deixar ele mais líquido)
Modo de preparo:
1) Colocar todos os ingredientes no liquidificador, com metade da quantidade de azeite.
Bater na velocidade baixa, ou pulsar, e acrescentar aos poucos o restante do azeite,
deixando o molho da consistência que você desejar. Eu não deixo bater demais, para que o
molho fique um pouco granulado.
2) Cozinhe a massa “al dente”, escorra e misture logo com o molho (que está na
temperatura ambiente) e sirva imediatamente com queijo parmesão ralado na hora
(opcional).

Viu como é fácil??!! Você não gastará mais do que 10 min para preparar essa massinha
deliciosa!
Pastinha de Ervas Frescas
Ingredientes:
250 g de ricota fresca
100 g de creme de leite
01 colher de chá de salsa picada
01 colher de chá de manjericão picado
01 colher de chá de cebolinha picada
01 colher de chá de tomilho
01 colher de chá de hortelã
Sal e pimenta do reino a gosto
Modo de preparo:
Modo de preparo:
Leve ao processador a ricota, o creme de leite, sal e pimenta. Faça uma pasta
cremosa.
Acrescente as ervas bem picadinhas. Se quiser, pode triturar mais um pouco.

Bouquet Garni

Como já falei anteriormente, trata-se de uma mistura de ervas frescas que saborizam seus
caldos, ensopados e sopas. Tem origem francesa, e pode ser feito com as ervas de sua
preferência.
Ervas que normalmente são utilizadas no Bouquet Garni:
Tomilho, louro, sálvia, salsa, salsão (aipo), manjerona, alho-poró e alecrim.
Com o apoio da folha de alho-poró, junte as outras ervas dentro dela, amarre com um
barbante e voilà, seu bouquet está pronto!

Tabule
Ingredientes:
500g de trigo para kibe (bem lavado e espremido)
100g de grão de bico cozido
1 cebola grande picada
1 pepino grande descascado e picado

2 tomates sem sementes picados
1 maço de salsa picada
½ maço hortelã picada
suco de 1 limão
azeite q.b.
sal e pimenta do reino a gosto
Folhas de alface para montar o prato
Modo de preparo:
Coloque o trigo em um bowl e cubra com água. Lave-o girando vagarosamente com as
mãos e depois escorra a água (use uma peneira para aparar o trigo). Repita esta operação
umas 4 vezes. Depois esprema o trigo com as mãos em porções para retirar todo o excesso
de água.
Misture todos os ingredientes. Tempere.
Em uma saladeira, forre com as folhas de alface, ou organiza-as na lateral da saladeira e no
centro, coloque o tabule. Enfeite com ramos de salsa e sirva.
Acompanha bem o kafta (churrasquinho árabe), mas pode ser servido também com carnes
grelhadas, peixes, ou como entrada.
Nhoque de batata com manteiga e sálvia
(Chef Luciano Bosegia)
Ingredientes para a massa:
1 kg de batata.
220 g de farinha de trigo.
1 colher (sopa) de manteiga.
4 colheres (sopa) de parmesão ralado.
2 gemas.
1 pitada de noz-moscada, sal e pimenta a gosto.
Modo de preparo:
Cozinhe as batatas, retire as cascas e corte em pedaços. Passe pela peneira aos poucos ou
simplesmente amasse, formando um purê. Faça uma depressão no centro e coloque a
farinha de trigo, as gemas, a manteiga, o parmesão, a noz-moscada, sal e pimenta a gosto.
Misture, fazendo movimentos circulares de dentro para fora, amasse até obter uma massa
homogênea. Faça rolinhos de 1,5 cm de espessura. Corte em pedaços de 2 cm. Polvilhe
com farinha sempre que precisar para não grudar. Aperte levemente cada pedaço com a
ponta de um garfo. Aos poucos, coloque em água fervente e cozinhe até subirem à
superfície. Escorra bem. Para 8 a 10 pessoas.
Ingredientes para o molho e finalização:
8 colheres (sopa) de manteiga.
30 folhas de sálvia.
6 colheres (sopa) de parmesão ralado para polvilhar
Coloque os nhoques em pratos individuais. Regue com manteiga derretida e folhas de
sálvia. Polvilhe com parmesão ralado.

