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introdução 7

Introdução
Há milénios que as ervas são usadas pelas suas qualidades medicinais para tratar uma vasta série 
de problemas de saúde físicos e emocionais, bem como para apoiar a saúde e o bem-estar a todos os 
níveis. Ao longo dos anos, imensos estudos mostraram o quanto podem ser eficazes. O hipericão tem 
sido usado com êxito no tratamento da depressão, a equinácea revela bons resultados no tratamento 
e prevenção da gripe e constipações, o gengibre é eficaz contra náuseas, indigestão e enjoo, e foi 
comprovado clinicamente que a hortelã-pimenta alivia os sintomas da Síndrome do Cólon Irritável 
(SCI). Muitas plantas foram sintetizadas para criar medicamentos modernos como a morfina  
(das papoilas), a digoxina (da dedaleira, usada para tratar doenças cardíacas) e a aspirina  
(da casca do salgueiro-branco).

As ervas não só têm vários e poderosos benefícios curativos 

como também são ricas em nutrientes que podem afastar as 

doenças e promover uma boa saúde. Muitas são prescritas 

para produzir efeitos específicos no organismo, ou como 

apoio ao processo de cura natural, e atuam fortalecendo os 

órgãos e os sistemas do corpo, como os sistemas digestivo ou 

imunitário. À medida que o organismo é fortalecido pelas 

ervas, também o é a sua capacidade para combater doenças.

Embora existam várias maneiras de preparar  

e consumir ervas, os chás de ervas são rápidos e fáceis  

de fazer, e bebê-los é uma maneira calmante e reparadora 

de sentir os seus poderes curativos. O melhor de tudo é que 

pode usar ervas e flores frescas do seu jardim e especiarias 

do seu armário, bem como aproveitar os milhares de ervas 

terapêuticas atualmente disponíveis na Internet para criar 

deliciosas infusões a um custo mínimo.

Servidos quentes, gelados ou até congelados em cubos 

ou sob a forma de gelados de pau (perfeitos para os 

membros mais novos da família), os chás de ervas podem 

ser bebidos ao longo do dia. E podem ser preparados 

especialmente para tratar sintomas específicos ou dar 

assistência a um sistema que pode estar em dificuldades 

em momentos de stress, por exemplo, ou após um período 

de doença, privação de sono ou devido a maus hábitos 

alimentares. Os seus poderes reparadores não podem ser 

subestimados. Alguns atuam de forma rápida e eficaz para 

enfrentar sintomas comuns, como tosse, garganta 

inflamada, insónia, distúrbios intestinais e cistite, 

enquanto outros atuam com o tempo para tratar problemas 

mais enraizados, como desequilíbrios glicémicos  

e hormonais, artrite e outras doenças inflamatórias, dor 

crónica e problemas cutâneos, como eczema e psoríase.

Talvez o mais importante é que muitas ervas também 

podem ter um efeito drástico na saúde emocional, 

aliviando a ansiedade, a depressão, os distúrbios do sono, 

as mudanças de humor, os sintomas de stress e até ajudar  

o funcionamento geral do cérebro, no caso de demência, 

fraca concentração, problemas de memória e outros.

Este livro fantástico está cheio de deliciosas receitas 

concebidas para prevenir e tratar dezenas de problemas de 

saúde comuns usando uma panóplia de ervas para produzir 

misturas que vão nutrir, apoiar e tratar a cada gole.
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No capítulo Limpar e Desintoxicar (ver p. 21), encontrará 

chás para limpar o organismo de toxinas que podem estar  

a afetar o estado geral da sua saúde, auxiliando o sistema 

digestivo, o fígado, os rins e a pele. Alguns problemas 

digestivos afetam a absorção de nutrientes fornecidos pela 

comida por parte do corpo, o que resulta em sintomas 

perturbadores que afetam a qualidade de vida. No capítulo 

Digestão e Nutrição (ver p. 37), encontrará uma seleção de 

chás nutritivos e curativos que irão aliviar visivelmente os 

seus sintomas e fazer disparar os seus níveis de energia.

Os nossos estilos de vida agitados pressionam todos os 

sistemas do corpo e, de vez em quando, é essencial 

incentivar esses sistemas a funcionar para garantir que 

estamos, e nos sentimos, no nosso melhor. Quer necessite 

de revigorar de manhã para aumentar os níveis de energia, 

ou de uma seleção de ervas destinada a ajudá-lo a aguçar  

a memória, a aliviar as dores crónicas ou a lidar com os 

desafios da vida, encontrará tudo o que precisa no capítulo 

Reforçar e Revitalizar (ver p. 53) para voltar ao bom caminho.

Igualmente importantes são os chás do capítulo Paz  

e Sossego (ver p. 69). Incentivam o relaxamento profundo 

e uma sensação de paz, para o ajudar a ficar mais resistente 

em momentos de stress ou doença, e para tratar a depressão, 

os altos e baixos hormonais, as dores de cabeça e o sono de 

má qualidade. Quando está descansado e se sente positivo 

e equilibrado, será mais capaz de enfrentar os desafios  

que tem pela frente.

Fortalecer e Proteger (ver p. 85) está repleto de chás 

reparadores e curativos que não só atuam para reforçar  

o sistema imunitário, e quaisquer outros sistemas afetados 

por doença, mas também aliviam sintomas e estimulam as 

energias curativas naturais do organismo. Essenciais nos 

meses de inverno, ou quando tiver feito algum excesso, 

estes chás calmantes e nutritivos vão relaxar, revigorar ou 

reparar — o que o seu corpo precisa para fortalecer as suas 

defesas e continuar a funcionar na potência máxima.

Os chás perfumados e animadores do capítulo Bênção  

e Felicidade (ver p. 101) vão ajudar a atingir a melhor saúde 

LEGENDA PARA CHÁS

Evitar durante a gravidez

Evitar durante a amamentação 

Evitar quando tomar medicamentos

a todos os níveis. Se a sua relação — e a sua vida sexual — 

precisa de ser revigorada, se a sua «força vital» precisa  

de fortalecimento, ou se simplesmente precisa de um 

estímulo emocional para promover um sono tranquilo  

e descansado, e sentimentos de satisfação e até de alegria 

ao longo do dia, há aqui algo para si.

Finalmente, levamo-lo Além do Chá (ver p. 117), 

abordando alguns leites nutritivos, tipos de mel e iguarias 

frescas e perfumadas para intensificar os benefícios para  

a saúde dos chás deste livro, ou que podem atuar só por si 

para promover a saúde e o bem-estar.

Em caso de gravidez, aleitamento ou toma de 

medicação, verifique os símbolos na legenda por baixo das 

receitas e evite esses chás em particular.

No fim deste livro, encontrará um útil compêndio das 

ervas que destaca os seus principais benefícios curativos  

e quaisquer contraindicações que possam ter (ver a 

Herbalpédia, pp. 132-9). Use-o para criar as suas próprias 

misturas, com base nos seus próprios sintomas  

e necessidades, ou para aprender mais sobre  

o maravilhoso mundo das ervas.

Resta-lhe recostar-se, dar uns goles e ver a sua saúde  

e bem-estar a aumentar. Bom proveito!
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11misturar para o bem-estar

Misturar para o Bem-Estar
Há formas diferentes de criar chás nutritivos, que apoiam e são ativamente curativos para melhorar  
a sua saúde e bem-estar. Alguns dependem dos tipos de ervas usados; por exemplo, ervas mais lenhosas 
têm de ser picadas e fervidas ou «decoctadas», enquanto as ervas e flores frescas apenas precisam 
de uma infusão suave em água quase a ferver para libertar os seus poderes curativos. Nesta secção, 
encontrará algumas dicas úteis que ajudam a aproveitar ao máximo as suas ervas e os chás que irá 
criar com elas.

Equipamento
Não precisa de muito equipamento para preparar infusões 

de ervas deliciosas, e é provável que já tenha alguns dos 

itens da lista em baixo. Mas o equipamento certo pode 

ajudar a tirar o maior partido das ervas, por isso, vale  

a pena pensar em investir em alguns objetos especiais. 

Para fazer as infusões deste livro, vai precisar do 

seguinte equipamento:

•  BULE GRANDE — um de vidro, que mostre as ervas

•  BULE PEQUENO — os que têm infusores incluídos 

funcionam muito bem nos chás de ervas, pois são rápidos 

e fáceis de limpar

•  COADOR PARA CHÁ

•  COADOR MÉDIO

•  ALMOFARIZ E PILÃO — quanto maior e mais pesado, melhor

•  MOINHO DE ESPECIARIAS OU DE CAFÉ — se usar um 

moinho de café, reserve-o para as ervas, de modo a evitar 

que tudo saiba a café. Limpe o moinho depois de usar, 

triturando duas colheres de sopa de arroz seco simples.

•  1 JARRO DE 1 LITRO, de preferência de vidro

•  COPO GRANDE OU JARRO CHINÊS para chás gelados

•  CONJUNTO DE COLHERES MEDIDORAS 

•  BOLA OU INFUSOR PARA CHÁ — adquira um grande, 

com muito espaço, para permitir que as ervas se 

desloquem enquanto infundem

•  CHALEIRA ELÉTRICA OU DE FOGÃO

•  CAÇAROLA PEQUENA

•  FILTRO DE ÁGUA

•  FRASCOS DE VIDRO OU LATAS PARA CONSERVAÇÃO, 

para manter as ervas secas nas melhores condições

•  ETIQUETAS, para identificar as ervas de cada frasco. 

Adquirir ervas secas
Todas as ervas secas deste livro devem estar disponíveis 

em fornecedores botânicos. Encontrará uma lista de 

fornecedores na Internet que vendem ervas em pequenas 

quantidades na secção Fontes (ver p. 140), mas também 

vale a pena verificar na sua loja local de produtos naturais 

ou numa ervanária especializada, se tiver alguma por 

perto, pois muitas têm uma boa seleção de ervas secas  

e pessoas conhecedoras e entusiastas de tudo o que tem  

que ver com ervas. 

Embora as ervas secas tenham boas propriedades de 

conservação, degradam-se com o tempo, sobretudo se 

forem conservadas em condições amenas ou expostas  

à luz forte, o que pode fazer com que percam as suas 

propriedades medicinais e sabor. Quando adquirir ervas 

secas, use os seus sentidos para verificar a frescura.  

As flores e folhas devem reter alguma cor; as sementes, 

raízes e casca devem estar firmes ao toque. O seu olfato 
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12 misturar para o bem-estar

pode ser um ótimo guia — o cheiro das ervas deve ser 

fresco e vigoroso. Se cheirarem a mofo ou «mal», 

procure outro fornecedor.

Na sua maioria, as ervas são vendidas em sacos de 

papel ou de plástico, por isso, é boa ideia transferi-las 

para frascos ou latas com tampa hermética quando 

regressar a casa. É bonito ter uma prateleira cheia de 

ervas secas dispostas em frascos de vidro transparente, 

mas, a menos que as consuma rapidamente, as ervas 

conservadas em vidro transparente podem ser 

danificadas pela luz, pelo que deverá conservá-las num 

armário ou usar frascos de vidro escuro ou latas, 

afastando-as do calor direto. Coloque sempre etiquetas 

nos seus recipientes de ervas — pode pensar que vai 

lembrar-se, mas até os ervanários mais experientes 

podem confundir-se.

Kit básico de ervas
Há muitas ervas à escolha pelo seu sabor e benefícios 

medicinais, mas, com tanta abundância à disposição, 

começar pode ser intimidador. A seleção de ervas 

apresentada em baixo dará um boticário herbal básico 

útil e eficaz. Não se preocupe se não tiver um 

determinado ingrediente de uma receita, pode 

simplesmente excluí-lo ou usar um pouco mais de alguns 

dos outros. 

O nosso kit básico de ervas contém:

• CALÊNDULA

• CAMOMILA

• PAUS DE CANELA

• EQUINÁCEA

• BAGAS DE SABUGUEIRO

• ERVA-CIDREIRA

• FLOR DE TÍLIA

• ALCAÇUZ (PICADO)

• ULMÁRIA

• HORTELÃ-PIMENTA

• SALVA

• ESCUTELÁRIA

EXTRAS ÚTEIS

O gengibre fresco e uns quantos limões conservam-
-se bem no frigorífico e são bons para ter à mão para 
dar um toque às suas infusões. O mel é uma maneira 

maravilhosa de adoçar chás e, se optar pelo mel  
de Manuka, que tem uma série de benefícios para  

a saúde, incluindo propriedades antibacterianas, será 
um acrescento ao poder curativo dos seus  

chás de ervas. 

Adquirir ervas frescas
É agradável incluir ervas frescas nas suas infusões. Não só  

o seu sabor e aroma acrescentam brilhantismo, como dão 

belas guarnições. Mesmo que não tenha um jardim, cultivar 

algumas ervas frescas não ocupa muito espaço — um 

canteiro de janela ou parapeito soalheiro é suficiente, desde 

que regue bem as plantas. A erva -cidreira, a hortelã, a salva 

e o tomilho são fáceis de cultivar, e vão recompensá-lo com 

colheitas regulares, lançando novos e exuberante rebentos, 

para um abastecimento contínuo de folhas frescas.

Colheita selvagem
A prática de colher ervas em espaços selvagens ou 

públicos chama-se «colheita selvagem». Há vários 

aspetos a considerar antes de partir com o seu cesto  

e tesoura, e estão listados na p. 15. Mas não desanime  

— a caça às ervas dá uma maravilhosa dimensão a uma 

caminhada, e as crianças vão divertir-se muito,  

ao mesmo tempo que criam uma maior ligação com  

a natureza.
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15misturar para o bem-estar

• Identificar corretamente a planta é essencial! Invista 

num bom guia de campo e pesquise na Internet 

imagens e descrições das plantas que espera apanhar. 

Vale a pena contactar um ervanário local para ver se 

oferecem caminhadas em busca de ervas. É uma ótima 

forma de aprender a identificar com um especialista as 

plantas medicinais que crescem nas redondezas. É boa 

ideia levar a máquina fotográfica e fotografar as ervas 

encontradas para referência futura. 

• Normalmente, há regras rígidas quanto ao que pode ser 

apanhado em terreno público, por isso, familiarize-se 

com as regras da região em que planeia fazer a colheita. 

É ilegal apanhar plantas em terreno privado sem 

autorização do proprietário. Contudo, se encontrar  

uma abundância de dentes-de-leão no jardim de um 

vizinho, não tenha receio de lhe bater à porta e, 

educadamente, pedir-lhe para os apanhar — pode ser  

um favor que lhe faz! 

• Muitas plantas estão em risco de extinção e é 

importante fazer colheita selvagem de maneira ética  

e responsável. Como regra geral, não arranque raízes ou 

casca, pois vai danificar a planta. Além disso, limite-se 

a apanhar menos de 10% das flores ou folhas de uma 

única zona. Se tiver dúvidas de que uma planta está  

em risco de extinção, pesquise na Internet para 

verificar antes de colher, e nunca apanhe qualquer 

planta considerada rara.

• Para evitar poluentes, pesticidas e outras coisas más, 

evite colher plantas nas bermas de estradas 

movimentadas, e verifique na Internet se a zona não está 

poluída por utilização industrial anterior. Evite terreno 

agrícola não orgânico, que, embora possa parecer 

completamente natural, pode transmitir resíduos de 

pesticidas e fertilizantes. As autoridades locais são uma 

boa fonte de informação sobre as substâncias químicas 

usadas pelos seus jardineiros nos parques e zonas 

recreativas. Quando andar a colher ervas rasteiras, evite 

locais populares entre os que passeiam os cães.

Secar ervas para chá
folhas e flores
É agradável prolongar o prémio da colheita de ervas para 

além da época de cultivo. Secar as suas próprias ervas  

é fácil e prazeroso para apreciar os aromas e sabores de 

verão do seu jardim num dia frio de inverno. Uma série  

de ervas num bouquet, penduradas a secar, é apelativo, 

mas é melhor suspendê-las em sacos de papel castanhos  

e limpos, para evitar espalhar resíduos de erva seca pelo 

chão sempre que passar por elas, mantê-las isentas de pó  

e protegê-las dos insetos. 

Apanhe as suas ervas num dia seco, pois qualquer 

humidade pode provocar a degradação das ervas durante  

o processo de secagem. Se tiver de colhê-las quando estão 

húmidas, estenda-as sobre papel de cozinha numa única 

camada, num local ameno, de um dia para o outro, até 

secarem. A manhã é considerada a melhor altura para 

apanhar ervas aromáticas, antes de o calor do dia começar  

a evaporar os seus óleos essenciais. Quanto às ervas com 

flores, como a calêndula e a camomila, corte flores durante 

a floração, para incentivar mais rebentos para repetidas 

ERVAS À MÃO

Porque não escolher algumas receitas de chá 
favoritas e misturar maiores quantidades para 

estarem sempre à mão? Multiplique a receita por 
10, por exemplo, e conserve num frasco ou lata 
etiquetada. Lembre-se de mexer as ervas secas 

antes de usar, pois as raízes e sementes mais 
pesadas tendem a depositar-se no fundo.
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16 misturar para o bem-estar

colheitas. No caso das ervas folhudas, como a erva-cidreira 

e a hortelã, a melhor altura para colher todos os topos  

é quando as flores começam a brotar. Apanhe folhas em 

qualquer altura. Retire e deite fora todas as folhas mortas  

e com míldio.

Se colher caules inteiros de plantas como a alfazema,  

a hortelã, a erva-cidreira ou o milefólio, corte 

simplesmente o caule o mais longo possível e faça 

pequenos molhos com 3-4 cm de diâmetro com os caules. 

Coloque um saco de papel espaçoso sobre as cabeças, 

deixando um pequeno caule a sair pela abertura, e prenda 

bem o saco à volta dos caules com um elástico. Isto pode 

ser usado para pendurar as ervas num local ameno e seco 

(um armário arejado é o ideal). O elástico vai apertando à 

medida que os caules encolhem com a secagem, para que 

o saco não caia.

Se apanhar flores, pés pequenos, folhas ou sementes, 

coloque-os num saco de papel, certificando-se de que 

deixa bastante espaço para o ar. Ate a parte de cima do 

saco com cordel ou um elástico, pendurando-o para 

secar.

Se as folhas e as flores se desfizerem quando 

friccionadas entre o polegar e o indicador, é sinal de que 

estão completamente secas. Arranque as folhas dos longos 

caules e esmague levemente as folhas grandes para 

caberem no frasco. Mas tente deixar as ervas o mais 

intactas possível, pois quanto menos áreas forem expostas 

ao ar, mais frescas se manterão.

secar raízes
O ideal é colher as raízes no final do outono ou no 

inverno, quando a planta armazena toda a sua energia na 

raiz. Arme-se com uma boa pá afiada e galochas, depois 

cave em redor da planta e retire o mais possível da raiz. 

Se quiser guardar uma parte para cultivar no ano 

seguinte, está na altura de dividir a raiz (pode fazê-lo com 

a pá ou uma velha faca de pão) e plantar novamente 

pedaços saudáveis de raiz, com rebentos visíveis, 

adicionar um pouco de substrato de boa qualidade  

e alimentar o local de cultivo, regando bem. 

Retire a maior quantidade possível de terra das raízes 

que vai secar. Pode fazê-lo mergulhando-as várias vezes 

num balde com água, mudando a água até ficar limpa. 

Uma mangueira e uma escova rija removem a lama 

teimosa, mas lembre-se de que nunca irá limpá-las 

completamente. Uma vez limpas, disponha as raízes 

sobre um jornal num local ameno e seco. Quando 

estiverem secas ao toque, pique-as o mais finamente 

possível. Na sua maioria, as raízes ficam muito duras 

depois de secas, por isso, é melhor cortá-las em pedaços 

de bom tamanho enquanto estão frescas.

Sendo densas e lenhosas, as raízes precisam de um 

pouco de calor para as ajudar a secar completamente.  

Se tiver um desidratador de alimentos, siga as instruções 

do fabricante. Em alternativa, ligue o forno na 

temperatura mais baixa e disponha as raízes numa única 

camada em tabuleiros, deixando a porta do forno 

ligeiramente aberta. Deixe secar no forno durante  

6-8 horas, verificando com regularidade para garantir 

que não queimam. É uma tarefa para um dia em casa,  

pois não é boa ideia fazê-lo sem supervisão. Uma vez 

completamente secas (devem partir em vez de dobrar), 

conserve as raízes num frasco ou lata etiquetados, como 

faria com outras ervas secas.

Moer ervas e reduzir a pó
Muitas ervas vendem-se em pó, podendo ser muito 

úteis para misturar em smoothies ou tipos de mel.  

No entanto, quanto menor é o corte da erva, mais 

exposta fica ao ar e mais rapidamente se deteriora. 

Desfazer ervas ou especiarias duras em bocados mais 

pequenos imediatamente antes de consumir liberta  

os componentes e ajuda a infundir ou «decoctar»  

mais depressa, por isso, vale a pena pensar em investir 

num almofariz grande e pesado ou num moinho de 

especiarias ou de café. O objetivo não é criar um pó,  
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18 misturar para o bem-estar

mas sim partir as ervas em pedaços mais pequenos.  

Se não tiver um almofariz ou moinho, pode improvisar 

— basta colocar as ervas num saco de plástico selável  

e usar um rolo da massa para as esmagar. 

Preparar chás de ervas
Existem dois métodos principais para preparar chás de 

ervas. O objetivo é sempre incentivar os preciosos sabores  

e benefícios medicinais da erva a passarem para a água e, 

com a maioria, o calor é usado para encorajar este processo. 

infusões
Folhas e flores delicadas precisam de calor suficiente 

para libertar os seus componentes na água. Isto é 

particularmente verdade no caso de ervas aromáticas 

como a hortelã, o alecrim, a camomila e o tomilho,  

que são ricos em óleos essenciais que evaporam com  

o aquecimento prolongado. A melhor maneira de reter  

o sabor, o aroma e os benefícios medicinais de ervas 

mais frágeis é preparar uma simples infusão. Deite água 

quente (mas não a ferver) sobre as ervas e deixe em 

infusão durante o período de tempo especificado na 

receita que estiver a seguir. 

decocções
As raízes, a casca e algumas sementes são normalmente 

duras, o que significa que precisam de uma infusão mais 

prolongada e de mais calor. A melhor maneira de 

preparar estas ervas é por decocção ou cozendo-as 

lentamente em água. Coloque as ervas e a água numa 

caçarola pequena e, em lume médio, deixe levantar 

fervura lentamente, depois tape, baixe o lume e deixe 

ferver em lume brando durante o tempo especificado  

na receita. Se a receita incluir ervas mais leves e mais 

aromáticas, passíveis de deteriorar-se pela exposição 

prolongada ao calor, podem ser adicionadas quando  

a caçarola sair do lume e deixar infundir na decocção 

quente da maneira habitual. 

UMA PALAVRA SOBRE A ÁGUA

Os chás de ervas podem ser feitos com água saída 
diretamente da torneira, mas terão melhor sabor, 
bem como cores mais claras e vivas, se usar água 

filtrada. Instalar um sistema de filtragem permite-
-lhe usufruir facilmente dos benefícios da água 
filtrada, mas um simples e económico jarro com 
filtro e cartuchos substituíveis cumpre o mesmo 

propósito.

Misturas de chá «Faça Você Mesmo»
Depois de se familiarizar com a enorme variedade de 

ervas usadas neste livro e de experimentar os seus 

benefícios medicinais, pode desejar criar as suas 

próprias misturas de chá. Há um modelo muito simples 

que pode ajudá-lo a criar misturas que servirão para 

melhorar a sua saúde e bem-estar.

Em primeiro lugar, comece com um ingrediente 

ativo — por outras palavras, uma erva que tem efeito 

direto no seu corpo. Por exemplo, se sente a 

aproximação de uma constipação, opte por algo como  

a equinácea ou o andrographis. A seguir, escolha uma 

erva que dê apoio à(s) parte(s) do corpo afetada(s). 

Neste caso, pode escolher angélica, que é usada 

tradicionalmente para baixar a febre e tratar tosses  

e constipações, ou algo como a grama-francesa, que 

pode limpar o muco, ou a alteia, que acalma as 

membranas mucosas. O último ingrediente da sua 

mistura de ervas será uma erva que complemente as 

ações das outras. Pode escolher o reconfortante 

gengibre, o cravinho ou até a calmante alfazema,  
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ou algo como a camomila, que vai relaxar corpo  

e mente, encorajando um sono descansado e curativo. 

Siga o princípio 3, 2, 1: três partes da(s) erva(s) 

ativa(s), duas partes da(s) erva(s) de apoio e uma parte 

das ervas complementares.

Adoce ou aromatize a gosto com limão, mel, canela, 

e terá uma mistura pessoal feita à medida das suas 

necessidades.

Ofereça chás de ervas
Muitas das receitas deste livro dão ótimos presentes. 

Escolha um frasco bonito e encha com uma mistura de 

chá de ervas, acrescentando uma bonita etiqueta com  

a lista de ingredientes e método. Pode adicionar um 

infusor para chá, caneca ou bule, para ser mais especial. 

As crianças adoram misturar chás e gostam de decorar os 

frascos e as etiquetas, por isso, envolva-os no processo 

dos presentes. Também poderão gostar de usar tintas de 

cerâmica para decorar um bule e caneca, que pode 

oferecer num cesto ou caixa com a sua mistura caseira  

de chá de ervas — um presente único e irresistível.

EQUIPAMENTO PARA INFUSÕES

Um bule tem espaço para as ervas infundirem 
eficazmente, e a tampa evita que os óleos essenciais 

escapem. As canecas com infusores incluídos  
e tampas também são uma maneira rápida e fácil 

de infundir chá de ervas, tal como as bolas  
e infusores para chá que são suspensos numa 

caneca ou chávena. Pode até comprar sacos de chá 
vazios, para encher com o chá da sua preferência.

Uma erva é qualquer parte de uma flor, árvore ou 
outra planta — por isso, pode usar flores, folhas, 

casca, botões, frutos, raízes, sementes ou até resina 
de uma planta. Quanto mais fresca a erva ou mais 

recentemente apanhada, mais fortes serão as 
suas propriedades ativas. Ervas secas estão mais 

facilmente acessíveis e são cerca de um terço, em 
termos de força, em relação ao produto fresco.

Os chás de ervas não contêm chás tradicionais, sendo 
antes uma infusão de folhas, bagas, sementes, flores, 

casca ou raízes curativas, cujos poderes  
são extraídos com água a ferver. O termo correto para 

os designar é «tisana».

Não há nada mais calmante do que uma chávena de 
chá de ervas quente num dia frio de inverno, ou uma 
mistura fresca e gelada com belos cubos de gelo com 

ervas para o refrescar quando o tempo — ou o seu 
humor — estiver ao rubro. Aconchegue-se e saboreie 

uma chávena sozinho, ou partilhe com amigos e família, 
para melhorar a sua disposição de forma natural.

Adicionar uma espremedela de limão aos chás de ervas 
não só estimula a atividade antioxidante das ervas como 
também ajuda no funcionamento do fígado, desintoxica 

o organismo e favorece a digestão saudável. O limão 
também reduz qualquer amargor, em particular nos 
chás que possam ter infundido demasiado tempo.

Quase todas as ervas servem para desintoxicar  
o organismo em certa medida, melhorando  

e acalmando a digestão e eliminando as toxinas 
dos órgãos para garantir que funcionam a um nível 
ótimo. Quando se sente lento, cansado e abatido, 

uma chávena de chá de ervas curativo pode ser tudo  
o que é preciso para ficar bem novamente.
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Uma das maneiras mais eficazes de estimular a saúde e o bem-estar 
a todos os níveis é apoiar os órgãos que trabalham arduamente para 

eliminar as toxinas, que podem conduzir a problemas de saúde.  
Esta fabulosa seleção de chás nutritivos e saborosos contém uma  

grande variedade de ervas que vão desintoxicar suavemente  
o seu corpo, aumentar os níveis de energia, equilibrar as hormonas, 

promover uma pele limpa e saudável, auxiliar a digestão  
e estimular o sistema imunitário.

Capítulo Um

Limpar e Desintoxicar
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23limpar e desintoxicar

Despedace levemente as folhas frescas e deite-as 
numa caneca grande com os restantes ingredientes. 
Aqueça água filtrada numa chaleira quase até ferver 
e, depois, encha a caneca até acima com água quente.

DICA DE CHÁ

As ervas frescas são agradáveis em chás e podem ser muito fáceis de colher. 
O dente-de-leão, por exemplo, cresce em todo o lado e, apesar das suas 

maravilhosas propriedades medicinais, é considerado uma erva daninha.  
Porque não arrancar algumas folhas na próxima vez que passar por uma  

planta dente-de-leão para fazer esta refrescante tisana?

DÁ PARA 1 CANECA GRANDE

1 pé de salsa

½ c. de chá de folhas de dente-de-leão 
secas ou 3-4 folhas frescas

2 rodelas de limão

1 cm de gengibre fresco, descascado  
e picado grosseiramente

Comece o dia com este chá fresco para revitalizar os seus sistemas digestivo  
e linfático, ajudando a eliminar resíduos do organismo. É perfeito para 

quando se sente apático e letárgico, e é rápido e fácil de fazer!

Limpeza Matinal
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25limpar e desintoxicar

Explosão Antioxidante Frutada

Deite a água numa caçarola pequena e aqueça até quase 
ferver. Deite as bagas secas, as flores e a raspa de 
laranja, depois baixe o lume para o mais baixo possível 
e tape com uma tampa bem ajustada (sem folgas). Deixe 
cozer em lume brando, durante 5 minutos, até as bagas 
ficarem macias e começarem a rebentar.

Coe o preparado para uma chávena e, com as costas 
de uma colher, calque, para retirar a maior quantidade 
de líquido possível das bagas. Deite um pouco de limão 
espremido, a gosto, para conferir um toque cítrico fresco 
e acréscimo de vitamina C, e um pouco de mel, para 
adoçar.

DICA DE CHÁ

Congele este chá em cuvetes e use o gelo para aromatizar água ou outras bebidas 
frias. Ou sirva-o fresco, com gelo, com um pé de hortelã fresca.

DÁ PARA 1 CHÁVENA

300 ml de água filtrada

2 c. de chá de bagas de sabugueiro 
secas

1 c. de chá de uvas-do-monte secas

1 c. de chá de flores de hibisco secas

1 c. de chá de bagas de espinheiro-alvar 
secas

½ c. de chá de raspa fina de laranja

limão, para espremer

mel, a gosto

Com vitamina C para desintoxicar e uma explosão de antioxidantes provenientes das antocianinas 
vermelhas e pretas que se encontram nos frutos de baga, este chá saboroso reforça o sistema imunitário, 

reduz inflamações e ajuda a combater os radicais livres que podem conduzir à degeneração.
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26 limpar e desintoxicar

Coloque as ervas num bule aquecido. Aqueça água 
filtrada numa chaleira quase até ferver, deite 600 ml 
no bule e volte a tapá-lo com a tampa. Deixe em infusão 
durante 5-6 minutos e, depois, coe para 2 canecas.

DICA DE CHÁ

Colha o seu próprio amor-de-hortelão. Apanhe os caules inteiros num dia seco  
e pendure-os, suspendendo-os num saco de papel, num local fresco e seco, até a erva 
secar o suficiente para se desfazer com os dedos. Conserve o amor-de-hortelão num 

frasco para fazer este maravilhoso chá para desobstruir a pele o ano inteiro.

DÁ PARA 2 CANECAS

2 c. de chá de amor-de-hortelão seco

1 c. de chá de folhas de urtiga secas

1 c. de chá de calêndula seca

½ c. de chá de raiz de bardana seca, picada

¼ de c. de chá de casca de laranja seca, picada

Coloque as ervas secas num bule aquecido. Aqueça  
água filtrada numa chaleira quase até ferver, deite  
400 ml sobre as ervas e volte a tapar o bule com a tampa. 
Deixe repousar durante 10 minutos, depois coe para  
2 chávenas e misture algum mel, se usar.

DÁ PARA 2 CHÁVENAS

1 c. de chá de íris-versicolor seca

1 c. de chá de salsaparrilha seca

½ c. de chá de calêndula seca

1 c. de chá de flores de trevo-violeta secas

½ c. de chá de escrofulária seca

mel de Manuka, a gosto (opcional)

Há um velho ditado que diz que beber uma chávena de amor-de-hortelão todos os dias cria uma 
beleza a que ninguém conseguirá resistir! Experimente. O que tem a perder? Este chá refrescante 

apresenta amor-de-hortelão purificante e nutritivo, complementado por urtiga, calêndula e 
bardana, que ajudam a eliminar toxinas para obter uma pele mais clara e brilhante.

Se a sua pele é propensa a erupções, esta tisana é ótima para si. Estas ervas purificadoras da pele 
atuam sobre o fígado e o sistema linfático para limpar o congestionamento e deixar a pele luminosa 

e fresca. Adicione mel de Manuka para adoçar e proporcionar uma ação antibacteriana.

Pele Clara e Brilhante 

Reparador da Pele  
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