Temperos
naturais
Como utilizar nas preparações
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Muitas vezes quando vamos cozinhar em casa utilizamos
temperos industrializados que contém uma grande
quantidade de substâncias que são estranhas ao nosso
organismo, como corantes, estabilizantes e uma quantidade
anormal de sal. O nosso paladar não toleraria a grande
quantidade de sódio presente nesses temperos se não
tivesse também outros componentes para “equilibrar” o
sabor.
O alto consumo de sódio que está presente nesses temperos causa
retenção de líquido, gerando grande inchaço no corpo e piorando o
aspecto da celulite e sintomas da TPM.
Os temperos são altamente industrializados e devem ser excluídos da
dieta quando queremos uma alimentação com comida de verdade, na
sua forma mais natural.
No lugar deles, utiliza-se o sal comum e principalmente os temperos
naturais (ervas e especiarias). Além de dar mais sabor aos alimentos,
os temperos e condimentos naturais trazem muitos benefícios
nutritivos e terapêuticos ao nosso organismo, como ação antiinflamatória, cicatrizante, expectorante, antiviral, analgésica,
antisséptica, bactericida, diurética, digestiva., entre muitos outros. São
ricos em vitaminas, minerais e fitoquímicos.
Se você quase não conhece os temperos, vá comprando aos poucos os
diferentes temperos para ir descobrindo qual você gosta mais.
No início você pode achar a comida meio sem graça, isso acontece
porque seu paladar pode estar acostumado ao sabor acentuado dos
temperos industrializados, mas com o tempo você
passará a gostar muito mais do sabor natural dos
alimentos e condimentos saudáveis!
Este é um guia de temperos naturais que irá te ajudar a
escolher o melhor tempero para as suas preparações.

Açafrão
Encontrado em pó ou raiz. Pode ser usado em pratos à
base de frango, peixes e crustáceos. Além de sopas, arroz
e pães. Também pode-se consumir o chá.

Muito versátil e vai bem com tudo: carnes, peixes e aves,
feijão, molhos, refogados, sopas, etc.

Alho

Aipo ou salsão

Encontramos ele fresco ou em sementes moídas. Usado
em: saladas ou em pratos cozidos à base de peixes, carnes
ou aves. Também cai Muito bem em sopas e caldos.

Pode ser fresco ou desidratado. Recomenda-se utilizar em
pequenas quantidades. Usado em legumes como berinjela,
abobrinha e batata, em recheios, pães, sopas e molhos,
carnes - especialmente o frango - e em peixes.

Canela

Pode ser encontrada em pau ou em pó. Pode ser usada no
café, em bolos, doces ou salpicado em frutas ou chás.

Super conhecida e também muito versátil. Pode ser usada
em molhos, carnes, sopas, suflês, patês, purês, saladas
enfim, são muitas as possibilidades de se utilizar.

Cebolinha

Alecrim

Cebola

Encontra-se frescas. Também é extremamente versátil,
pode ir em vários tipos de preparações como risotos,
omeletes, carnes, legumes e saladas, sopas, etc.

Cominho
Pó ou grãos. Serve para temperar feijão, picadinhos,
cozidos, alguns pratos salgado. Em grãos é colocado em
saladas de batata ou em repolho.

É feito com uma combinação de 65 tipos de especiarias
diferentes entre eles: gengibre, pimenta dedo-de-moça,
pimenta vermelha, canela em rama, cominho, pimenta-doreino, cardamomo, cravo, erva-doce, cúrcuma e coentro em
grãos. Usado em: arroz, carnes, aves e peixes.

Gengibre

Utilizado em partes inteiras, moído, ralado, desidratado ou
cristalizado. Tem sabor forte e apimentado. Pode ser
acrescentado a carnes, arroz, refogados, água, chás e sucos.

Encontrado em sementes brancas ou pretas. Pode ser
usado em pães, como patê (tahine), no homus (pasta de
grão de bico) e salpicado em saladas.

Hortelã

Curry

Gergelim

Usualmente utilizada na forma fresca. Pode ir com legumes
cozidos a vapor, saladas, sucos, chás, preparo de quibe ou
tabule, molhos, sobremesas e para aromatizar chocolates.

Louro
Folhas encontradas frescas ou secas, e também em pó.
Utilizado principalmente no feijão, mas também vai bem
com pratos como pirão de peixe, sopas, assados e
ensopados.

Manjericão

Encontrado fresco ou desidratado. É uma ótima opção
para preparações com tomate e molhos em geral,
saladas, aves, peixes, sopas, carnes e sucos.

Encontrada em grãos e moída. Pode-se usar em
molhos, recheios em peixes, carnes e legumes

Mostarda

Noz moscada

Encontrada em grãos e em pó. Usado em: molhos, legumes
como batata, pratos à base de ovos, pães, bolos e bebidas.

Orégano
Mais comum ser encontrado desidratado. Pode ser
utilizado no tempero de carnes, molhos, preparações
com tomates e saladas.

Páprica
Composta por pimentões vermelho secos e moídos, com
variados aromas e sabor. Usado em: preparo de carnes,
aves e peixes, cozidos, massas, arroz e legumes cozidos.

Pimenta-do-reino

Apresenta-se em dois tipos a branca e a preta, sendo em
grãos ou em pó. Usado em: pratos salgados em geral.

Salsinha

Encontrada fresca, e desidratada. Tempera omeletes,
arroz carreteiro, risotos, saladas e carnes.

Sálvia

São folhas verdes um pouco prateadas e aveludadas,
encontradas frescas ou desidratadas. Usada em: preparo de
carnes e aves, arroz, legumes, feijão branco, molhos e saladas.

Tomilho

Encontrado fresco ou desidratado. Usado em:
preparo de carnes, aves, peixes, legumes, sopas.

Dica: Plante seus
próprios temperos em
vasinhos, assim, você
sempre terá alguma
erva fresquinha para
seus alimentos ou para
um chazinho.

"Há tantos sabores novos a se provar e tantos benefícios à
saúde! Encontre um sabor especial em cada tempero"

Nutricionista Jucimara Morais

