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Carne FrutaSaborSaborSabor QualidadeQualidadeQualidade RequinteRequinteRequinte

Todos os meses, na manhã do último sábado do mês, assista ao vivo à demonstração gastronómica e leve para casa as sugestões do 

chef: receitas saborosas, saudáveis e sempre que possível muito económicas!

Otília Eusébio 

Otília Eusébio é licenciada em Química Farmacêutica com experiência na área laboratorial e do 

ensino da química. Desde sempre apaixonada, dentro das Ciências Farmacêuticas, pela 

Farmacognósia, ou seja, “ o ramo mais antigo das Ciências Farmacêuticas que tem como alvo de 

investigação os princípios activos naturais”, o que a leva a tocar outras vertentes entre as quais a 

alimentação . Ativista do Movimento Internacional Slow Food, é a Convivium Leader do Slow 

Food Algarve. É a presidente da “Associação das Terras e das Gentes da Dieta Mediterrânica”. 

Formadora pelo IEFP. Presentemente, com “A Cozinha 

é uma Farmácia”, articula as suas competências e 

desenvolve um programa de palestras, cursos e 

workshops de cozinha e confeção de remédios 

caseiros:

Ÿ  Educação alimentar_Como alterar a nossa relação 

com a comida; 

Ÿ Cozinha sustentável; 

Ÿ Comer consciente; 

Ÿ Biodiversidade alimentar; 

Ÿ Cosmética natural; 

Ÿ Farmácia caseira.

TÓNICO DOS RESFRIADOS

Carne FrutaSaborSaborSabor QualidadeQualidadeQualidade RequinteRequinteRequinte

2017

A cozinha é A cozinha é 

uma Farmácia uma Farmácia 

A cozinha é 

uma Farmácia 

Com Ótilia Eusébio

28 de Outubro28 de Outubro28 de Outubro

Numa Parceria com a Associação das Terras 
e das Gentes da Dieta Mediterrânica

PREPARAÇÃO: 

| Corte em rodelas a cebola, os alhos, o rábano, o 

gengibre, a laranja e o limão. Ponha todos os 

ingredientes em infusão em vinagre de maçã, num 

frasco de vidro, excluindo somente o mel. Guarde 

num local fresco e escuro, agitando uma ou duas 

vezes por dia por alguns segundos, pelo menos 

durante 1 mês. Ao fim desse tempo passe por um 

coador e despreze os sólidos. Junte o mel. Guarde 

em frasco ou pote, bem fechado, no frigorífico. 

Este tónico tem prazo aproximado até 1 mês. 

Propriedades

| Um tónico imunológico, anti-inflamatório, anti-

bacteriano e anti-viral feito com ervas e especiarias 

para ajudar a evitar ou acalmar os resfriados. 

INGREDIENTES:

§ 1 laranja 

§ 1 limão 

§ 1 cebola 

§ 1 cabeça de alhos 

§ 1 pedaço de gengibre 

§ 1 pedaço de rábano 

§ 1 malagueta 

§ 1 raminho de alecrim 

§ 0,5 l de vinagre de maçã 

§ 1 pau de canela 

§ Raiz de curcuma ou 
curcuma em pó 

§ Mel ½ chávena 

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| A laranja, o limão, a cebola, 
os alhos, o gengibre, o 
rábano, a malagueta e o 
alecrim na Banca de Fruta e 
Legumes;

| O mel na banca do mel.



PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

| Coloque todos os ingredientes no liquidificador ou bata com 
a varinha mágica.

|  Beba quente ou frio.

Propriedades: 

|  Fortalece o sistema imunológico e ajuda a prevenir doenças. 
Aumenta o nível de energia no corpo e combate a fadiga 
persistente.

|  Atua como um anti-inflamatório e analgésico natural, sem 
contraindicações. 

| Ajuda a controlar os níveis de colesterol no sangue.

Leite dourado Água aromatizada de perpétuas roxas

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO:

| Deixe num garrafão com água mineral de um dia para o 
outro um punhado de perpétuas roxas, 2 paus de canela e 3 
ou 4 estrelas de anis estrelado.

| Quando a água estiver rosa é sinal que está devidamente 
preparada. Coa para um jarro de vidro, coloque rodelas de 
limão e de laranja e/ou fruta fresca, 1 pauzinho de canela e 
aromáticas como alecrim ou hortelã.

Propriedades 

| Bebida com propriedades anti-oxidantes e anti-
inflamatórias. Aclara a voz com efeito nas dores de garganta, 
rouquidão e tosse. 

PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO: 

Álcool Alimentar

| Num frasco de vidro até 1/2 da altura coloca-se 

ervas aromáticas secas consoante o objetivo 

pretendido. Completa-se depois com um álcool 

alimentar. Deixamos durante 21 dias num sítio 

escuro, tendo o cuidado de agitar e virar para 

baixo uma ou duas vezes por dia. Ao fim desse 

tempo, coa-se e coloca-se em frasco de vidro 

escuro de conta-gotas. Toma-se aproximadamente 

8 ou 10 gotas no líquido que se quiser. Tem a 

duração de 1 ano.

Propriedades

| O tomilho tem propriedades antioxidantes e 

antissépticas.

| Atua nos problemas respiratórios, dores de 

garganta e outras inflamações na boca.

| O alecrim favorece o fluxo sanguíneo no coração 

(artérias coronárias), nas pernas e mãos (útil no 

caso de extremidades frias) e no cérebro, 

aumentando a memória e a concentração. O 

alecrim melhora ainda as insuficiências hepáticas e 

vesiculares que podem originar má digestão, 

enfartamento, cólicas e gases e alivia as dores 

reumáticas nas articulações

| O orégão possui fortes propriedades antioxidantes, 

antibióticas e antivirais.Também consideráveis as 

propriedades anti-inflamatórias.

 Tintura de tomilho, Tintura de alecrim e Tintura de orégão

INGREDIENTES:

§ Ervas aromáticas secas

§ Álcool alimentar

INGREDIENTES:

§ Perpétuas roxas

§ Anis estrelado

§ Pau de canela

§ Limão

§ Laranja

§ Gengibre

§ Hortelã

§ Alecrim

INGREDIENTES:

§ 2 chávenas de leite vegetal

§ 1 colher de chá de curcuma 
em pó ou raiz sem pele

§ 1/2 colher de chá de canela 
em pó

§ 1 pitada de pimenta preta 
(potencia a acção da curcuma)

§ 1 pedaço de gengibre sem 
pele ou 1/4 colher de chá de 
gengibre em pó

§ 1 colher de chá de mel

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| O gengibre na Banca de Fruta 
e Legumes;

| O mel na banca do mel.

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| O limão, a laranja, o 
gengibre, a hortelã e o 
alecrim nas Bancas de Frutas 
e Legumes;

| O mel na banca do mel.

ONDE ADQUIRIR NO 
MERCADO: 

| As ervas aromáticas nas 
Bancas de Frutas e Legumes;

| O mel na banca do mel.


