
CULTIVO

As ervas aromáticas podem ser cultivadas em pequenos canteiros ou mesmo em vasos.
Tendo em conta que se pretende ter um pequeno canteiro, compre as sementes daquilo que se pretende 
cultivar e comece por semear em linhas de cerca de 1,5 cm de profundidade em espaços de 25 cm.

Desbaste as plantas à medida que forem crescendo para impedir a acumulação excessiva. As sementes de 
salsa demoram um mês ou mais a germinar, contudo, a imersão das sementes em água durante 12 horas 
antes da sementeira pode acelerar a germinação.

O alecrim, a salva, o tomilho, a erva-cidreira, a hortelã e o estragão são plantas perenes; a manjerona 
comporta-se em climas frios como anual e em climas amenos como perene; a salsa e o cebolinho são 
plantas bienais, e o funcho, a segurelha e os coentros são plantas anuais. 

CUIDADOS

Mantenha sempre o canteiro livre de ervas daninhas. Evite que nos canteiros, a hortelã e a erva-cidreira se 
propaguem excessivamente fazendo uma cerca de telhas. Em alternativa plante-as num balde velho sem 
fundo enterrado no chão.
A salsa e a angélica precisam de mais humidade que a maioria das outras ervas aromáticas, assim, regue-
as em período regulares e com mais frequência no tempo seco.
Aplique um pouco de adubo (mediante parecer dos técnicos da CMG) no final da estação de crescimento.

CONSERVAÇÃO

A maioria das ervas aromáticas pode ser colhida quando em botão e prestes a florir, para secar e consumir 
no Inverno.

Colha numa manhã quente e seca, depois do orvalho ter desaparecido, mas antes do sol aquecer demais. 
São estas as condições em que o teor de óleos essenciais é mais elevado. Colha com cuidado, uma 
variedade de cada vez, deitando fora as folhas mortas ou murchas.

Para secar, regule o forno no mínimo. Estenda uma mousselina ou outro pano fino de algodão sobre uma 
grade para bolos. Mergulhe pequenos molhos de ervas em água a ferver durante alguns segundos para as 
lavar e ajudar a conservar a cor. Sacuda a água e ponha as ervas a escorrer sobre o papel absorvente. As 
folhas de hortelã, salva e outras ervas de folha larga podem secar-se sem os caules.

Coloque as ervas sobre a mousselina e leve ao forno, deixando a porta levemente entreaberta. Vire as ervas 
ao fim de 30 minutos para garantir uma secagem regular. Deixe no forno até as folhas estarem quebradiças 
(habitualmente ao fim de cerca de 1 hora).

Fonte: http://www.receitasemenus.net
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