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Temperos Naturais



TEMPEROS NATURAIS

Além do alho e da cebola, devemos ousar e incrementar nossas receitas com ervas e

especiarias, já que realçam o sabor e ainda reduzem a necessidade de adição de sal.

Seguem algumas dicas para a compra, armazenamento e uso dos temperos naturais:

1. Comprar pequenas quantidades, pois, com o tempo perdem o sabor e o aroma.

2. Preferir especiarias moídas na hora, em moedor ou pilão, e as ervas frescas, pois

soltam mais aroma durante o cozimento.

3. Quando não conhecer o tempero, adicioná-lo com cuidado, sem misturá-lo a outros

temperos.

4. Ao utilizar temperos inteiros, como grãos e pau de canela, colocá-los em uma

trouxinha de gaze, para facilitar a retirada no final do preparo.

5. Como a umidade é o grande vilão das especiarias, para o armazenamento, manter as

especiarias em vidros bem tampados, e as ervas lavadas e secas também fechadas em

potes, ambos longe do calor e do excesso de luz.

6. As ervas frescas podem ser congeladas. Para isso:

- retirar as folhas dos talos e pica-las (louro, alecrim, sálvia e tomilho não devem ser

picados, somente mantidos com o talo curto).

- colocar as ervas picadas em formas de gelo, cobrindo-as com água gelada e

congelar. Quando os cubos tiverem formados, tire das formas e guarde em sacos

plásticos no freezer.

Fonte: MS, 2016; Jill Norman, 2015



TEMPEROS NATURAIS

A seguir, seguem alguns temperos mais comuns na culinária brasileira e dicas de uso.

Alecrim

Excelente em pratos como carne suína, frango e peixe, combina bem com alho e vinho

em marinadas ou molhos para temperá-las. Usa-se ramos inteiros para aromatizar

carnes ou em buquê de ervas para caldos.

Alho

Usar preferencialmente em alimentos que serão cozidos ou assados. Dependendo da

preparação pode ser picado ou amassado, mas sempre é aconselhável remover o bulbo

central para ser melhor digerido.

Alho-poró

Tanto o bulbo quanto as folhas, podem ser utilizados em sopas, saladas e ensopados.

Canela

Pode ser usada em pó ou inteira, em preparações doces, cremes, pudins, pães, e até

carnes.

Cebolinha

Pode ser utilizada em pratos com ovos, molhos, saladas, peixes e massas. É

recomendado, colocá-la no instante de servir a preparação, pois além do aspecto visual,

ela proporciona um sabor mais presente. Pode ser congelada já picada.

Fonte: MS, 2016; Jill Norman, 2015



TEMPEROS NATURAIS

Coentro

Pode ser usado tanto sua folha, que possui um sabor e cheiro mais acentuado, quanto a

semente que possui um aroma mais delicado. Pode ser utilizado em preparações como

peixes assados, frangos, churrascos e sopas. Dá um sabor especial em chutneys e

molhos, sopas e recheios. Injustamente detestado por alguns, em pequenas quantidades

pode realçar o sabor do tartar de peixes e de frutos do mar em geral. Normalmente

usada fresca, mas pode ser congelada ou conservada com óleo e sal. Não suporta longo

cozimento por isso deve ser acrescentada ao final da receita.

Cominho

Tem sabor bem forte, por isso é recomendado utilizar em pouca quantidade.

Cravo-da-índia

Utilizado em preparações doces, chás, assados e molhos.

Curry (caril)

É uma mistura de várias especiarias, mas as que sempre têm em sua composição são o

cominho e o cardamomo. É muito utilizado em frangos, carnes, peixes e molhos.

Erva-doce

Utilizada em bolos, doces em calda, pães e licores.

Gengibre

Raiz que pode ser utilizada em bebidas quentes (quentão), biscoitos, pães e carnes.

Gergelim

Tem sabor parecido com o da amêndoa e pode ser utilizado torrado, moído, misturado

ao sal, na composição de pratos e para decorar.

Fonte: MS, 2016; Jill Norman, 2015



TEMPEROS NATURAIS

Hortelã

Possui infinitas variedades, mas a melhor para utilizar em preparações diversas é a

rasteira, que se parece com a melissa. Utilizada em pratos árabes, licores, doces,

saladas, batatas, ervilhas, carne de carneiro, kibe, sopas, sucos, molhos e também em

drinques. Deliciosa em chás e água saborizada. Retém bem o aroma se desidratada, mas

o sabor é mais persistente se usada verde.

Louro

É um dos condimentos mais utilizados em carnes, pois combina com todas. Largamente

utilizado em molhos, ensopados, conservas, feijão, sopas e chás.

Manjericão

Fresco, combina com tomates crus ou cozidos. Muito utilizado para temperar carnes,

molhos, sopas, peixes, frango, pizzas e berinjela. Utilizado para o preparo de pesto.

Pode ser utilizado para saborizar vinagre para dar um sabor especial a saladas. Em

pratos quentes deve ser usado ao final da cocção para reter sabor.

Noz-moscada

Utilizada, como molhos, caldos e carnes. É interessante ralar na hora de sua utilização e

deve ser usada em pouquíssima quantidade.

Fonte: MS, 2016; Jill Norman, 2015



TEMPEROS NATURAIS

Orégano

Pode ser usada para enfeitar, condimentar e aromatizar molhos, carnes, pão, pizzas e

também para temperar queijos para aperitivo. Combina também com cebola, berinjela,

tomate e feijão. Picada em suco de limão, vira um molho excelente para saladas. Pode

ser usado desidratado. Mas deve ser usado apenas no final da cocção, pois perde

rapidamente o sabor ao ser cozido.

Páprica

Pó vermelho que é extraído do pimentão. Existem dois tipos: a apimentada e a doce,

mais suave. Utilizada em ensopados, patês, saladas, carnes e aves.

Pimenta

Existem diversos tipos, como a caiena, cumari, dedo de moça, calabresa, biquinho,

pimenta-do-reino, malagueta, entre outras. A pimenta biquinho é a menos ardida.

Salsinha

Ótima para decorar preparações: quando fizer uma carne cozida ou assada, terminar a

preparação colocando a salsinha picada por cima para dar um sabor a mais.

Sálvia

É utilizada em carnes, aves, e vinha d’alhos. Pode aromatizar o feijão ou ervilhas.

Tomilho

É utilizada em molhos, recheios, sopas, carnes, aves e peixes. Resiste bem ao cozimento

de ensopados. Junto com o louro, salsa e alho poró compõe o bouquet guarni.

Fonte: MS, 2016; Jill Norman, 2015



Receitas de Sal de 

Ervas



Fonte: Ministério da Saúde

 Armazene em um pote de vidro bem fechado.

 Validade: 1 mês

Ao substituir o sal puro por esta mistura,  o consumo 

de sal será reduzido em 80%!



Receitas de Molhos 

Quentes para 

Acompanhar Carnes e 

Guarnições

Fonte: MS, 2016



FUNDO DE LEGUMES

Ingredientes

•1 cebola picada em quatro partes

•½ xícara de salsão picado em cubos pequenos

•2 xícaras de cenoura picada em cubos pequenos

•1 xícara de batata picada em cubos pequenos

•1 dente de alho

•3 litros de água fria

•6 grãos de pimenta-do-reino, 1 folha de louro, 1 ramo de tomilho

•¼ de colher de chá de semente de erva-doce (opcional)

Modo de Preparo

Em uma panela juntar todos os ingredientes e cozinhar em fogo baixo sem deixar ferver.

Cozinhar por cerca de 30 a 40 minutos, sempre em fogo muito baixo. Coar o líquido,

resfriar e guardar sob refrigeração para uso posterior.

Fonte: MS, 2016

MOLHOS QUENTES PARA ACOMPANHAR

CARNES E GUARNIÇÕES



FUNDO ESCURO DE CARNE BOVINA

Ingredientes

•0,5 Kg de carne bovina (músculo ou miolo de pá)

•2 colheres de sopa de óleo

•1 colher de chá de sal

•4 dentes de alho amassado

•2 cebolas picadas em cubos pequenos

Modo de Preparo

Refogar a carne no óleo com alho, após secar a água da carne, acrescentar a cebola e

continuar refogando. Colocar 1 litro de água para cozinhar na pressão. Deixar a carne

bem cozida. Bater no liquidificador e depois coar. Congelar em pequenas porções.

MOLHO DE LARANJA PARA CARNES VERMELHAS

Ingredientes

•fundo escuro, da carne que foi preparada

•2 xícaras de suco de laranja

•3 colheres de sopa de farinha de trigo

•1 colher de sopa de mel

Modo de Preparo

Acrescentar o caldo de laranja e o mel ao fundo escuro que ficou na panela, por fim

engrossar com a farinha de trigo. Dispor sobre a carne preparada.

Fonte: MS, 2016

MOLHOS QUENTES PARA ACOMPANHAR

CARNES E GUARNIÇÕES



MOLHO AO SUGO (MOLHO DE TOMATE)

Ingredientes

•3 colheres de sopa de óleo

•5 dentes de alho amassados

•1 ½ colher de chá de sal

•2 cebolas médias

•10 tomates maduros (sem pele e semente)

•3 colheres de sopa de leite

Modo de Preparo

Dourar o alho no óleo, acrescentar a cebola picada em cubos médios para refogar. Em

seguida, acrescentar os tomates picados em cubos médios. Deixar cozinhar bastante, e

levar a preparação para ser triturada no liquidificador. Retonar a preparação ao fogo e

acrescentar o leite. Deixar concentrar até o ponto de molho.

Validade: Guardar em recipiente de vidro fechado na geladeira. O período de validade é

de 5 dias, mas pode ser congelado por 30 dias.

Dica: Depois do molho pronto pode-se acrescentar: rúcula rasgada, ervilha, azeitonas,

berinjela cozida e amassada com azeitonas pretas e abobrinha em cubos.

Fonte: MS, 2016

MOLHOS QUENTES PARA ACOMPANHAR

CARNES E GUARNIÇÕES



Receitas de Molhos 

Frios para Saladas

Fonte: MS, 2016



MAIONESE DE ABACATE

Ingredientes

•1 abacate

•4 colheres de sopa de suco de limão

•½ xícara de óleo (de preferência óleo de girassol ou milho)

Modo de Preparo

Bater a polpa do abacate no liquidificador, e ir acrescentando o óleo aos poucos e

depois o suco de limão. Bater até formar a consistência de um creme.

Dica: Pode-se usar o óleo de soja, mas o sabor do óleo fica muito evidente.

Esta maionese serve para temperar diversas saladas, em sanduíches ou torradas.

Se misturar vinagrete à essa maionese (cebola, tomate e pimentão picados em cubos

pequenos) fica uma delícia.

MOLHO DE LARANJA PARA SALADAS

Ingredientes

•1 xícara de suco de laranja

•½ xícara de azeite

•1 colher de suco de limão

•1 pitada de sal

Modo de Preparo

Bater no liquidificador os ingredientes e servir com saladas.

Fonte: MS, 2016

MOLHOS FRIOS PARA SALADAS



MOLHO DE CURRY

Ingredientes

•¼ xícara de vinagre de vinho branco

•¼ xícara de suco de limão

•½ xícara de azeite

•1 pote de iogurte natural

•3 colheres de mel

•½ colher de café de curry

Modo de Preparo

Bater todos os ingredientes no liquidificador e servir com as saladas.

MOLHO DE HORTELÃ

Ingredientes

•1 pote de iogurte natural

•2 colheres de sopa de vinagre

•1 dente de alho amassado

•2 colheres de sopa de azeite

•3 colheres de sopa de hortelã picadinha

Modo de Preparo

Bater todos os ingredientes no liquidificador e servir com as saladas.

Fonte: MS, 2016

MOLHOS FRIOS PARA SALADAS



VINAIGRETTE PROVENÇALE

Rendimento: 4 pessoas

Tempo de preparação: 5 minutos

Ingredientes:

•1 limão

•1 tomate

•1 dente de alho médio

•2 colheres de sopa de vinagre

•6 colheres de sopa de azeite de oliva

•4 ramos de manjericão

•pimenta do reino a gosto

Modo de Preparo: em um bowl misture o suco do limão, a pimenta e o vinagre. Em

seguida derrame o azeite lentamente, misturando-o continuamente com a ajuda de um

fouet. Descasque o alho, amasse-o levemente com ajuda do cabo da faca e adicione ao

conteúdo do bowl. Retire a pele e as sementes do tomate, corte-o em pedaços bem

pequenos, junte a ele as folhas do manjericão picadas e incorpore ambos ao vinagrete.

Sirva frio com saladas.

Fonte: Sauces salées et sucrées – Heloïse Martel – First Editions

MOLHOS FRIOS PARA SALADAS



AZEITE AROMATIZADO COM ALECRIM E PIMENTA DO REINO

Rendimento: 4 pessoas

Tempo de preparação: 5 minutos; Marinada: 1 hora

Ingredientes:

•6 colheres de sopa de azeite de oliva

•1 ramo grande de alecrim fresco

•1 colher de café de grãos de pimenta do reino

Realização: em um bowl misture o azeite, as folhinhas do alecrim e os grãos de

pimenta. Cubra com um filme plástico e deixe marinar por no mínimo uma hora. Pode

ser servido com uma salada verde ou acompanhar pratos com cordeiro.

Fonte: Sauces salées et sucrées – Heloïse Martel – First Editions

MOLHOS FRIOS PARA SALADAS
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