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Você sabia que cerca de 85% das flores existentes

no mundo são comestíveis? Pois é. Elas são

compostas principalmente por água e contêm vários

nutrientes. Isso faz delas o alimento perfeito para

reforçar uma dieta saudável. 

Elas inspiram usos criativos em massas artesanais,

sorvetes caseiros, sobremesas, bebidas e infusões.

Além de realçar a cor e o sabor, elas dão um toque

deliciosamente delicado na nossa alimentação,

valorizando ainda mais o prato, principalmente

quando se recebe convidados em casa. A variedade

de sabores é intensa e o resultado é surpreendente.

Inseridas desde os primórdios na gastronomia

oriental, as flores comestíveis vêm ganhando cada

vez mais espaço nas cozinhas de todo o mundo. 

Aqui no Brasil, o uso vem se popularizando

principalmente na culinária orgânica que valoriza não

só a apresentação de seus pratos, mas também

suas qualidades energéticas e antioxidantes.

A estas contribuições nutricionais, ainda que

modestas, junta-se o seu papel fundamental na

alimentação diária, como substituto de especiarias,

aromas artificiais e elementos importantes na

aparência de um prato e, portanto, no apetite.

Contudo, é importante ressaltar que nem toda flor

comestível é de fato segura para ingestão. Muitas

delas permitem o consumo de suas pétalas e

inflorescências, ao mesmo tempo em que podem

conter toxinas no caule ou no miolo. Saber

reconhecer e identificar essas partes comestíveis é  

essencial para garantir a sua segurança alimentar.

O material a seguir foi elaborado para, acima de

tudo, divulgar e orientar o maior número de pessoas

sobre o consumo seguro das flores comestíveis e

claro, introduzi-las na dieta alimentar.

Compartilhem!

Boa leitura!

do jardim 
PARA O PRATO

Foto: Nara Santos

SIGA-NOS
@ahortaviveiro ahortaviveiroafetivo (84) 99837.6878

https://www.marieclaire.fr/bienfait-epices,1253824.asp


Somos a Ahorta, uma empresa potiguar e

familiar que atua no segmento de flores

comestíveis na cidade de Natal/RN. 

Nascida em meio à pandemia e com quase

dois anos de atividade, seguimos firmes e

fortes no propósito de difundir e divulgar o

uso das flores na alimentação. Nossa missão

é provar que elas são mais do que arranjos

decorativos: elas são ingredientes reais! 

Cada flor tem seu próprio sabor, sua

fragrância única. Alguns mais fortes e

marcantes, outros mais suaves e florais.

Tem até flores que salgam a nossa língua e

depois a faz tremer e salivar. 

Além de super nutritivas, elas fazem muito

bem à saúde e se encaixam perfeitamente

nas mais diversas variações gastronômicas,

atribuindo-lhes mais cor, mais sabor, aroma e

textura. 

A H O R T A  J A R D I M  S E N S O R I A L  E  A F E T I V O



CULTIVO

CONSUMO

Nosso cultivo é totalmente orgânico e agroecológico,

ou seja, 100% natural e livre de agrotóxicos. A

produção é feita em pequena escala e a colheita

artesanal. Cada botão e cada cacho de flor é colhido

ainda nas primeiras horas do dia, garantindo-lhes um

grau máximo de frescor, e cuidadosamente

embalados. A durabilidade varia entre as espécies. Em

média, de 4 à 7 dias e o seu armazenamento feito por

refrigeração (5° à 10°c). 

As pétalas das flores podem ser consumidas frescas,

grelhadas, refogadas, assadas, fritas, cristalizadas,

prensadas, desidratadas e congeladas. Utilize-as para

dar aquele toque final às suas receitas. Para isso, use e

abuse da criatividade. As flores combinam

praticamente com tudo, desde carnes, caldos e

saladas, à massas, risotos, sobremesas e bebidas.

Aprecie os diferentes sabores e cores que as flores

comestíveis adicionam à muitos alimentos.
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Muitas flores podem ser cultivadas por sua beleza, mas

também por seu sabor delicado. Comer flores não é mais uma

nova invenção culinária ou modismo, mas sim uma

redescoberta de antigas tradições milenares que caíram em

desuso ao longo do tempo. 

Essa prática milenar, chamada de florifagia (hábito de comer

flores) tem raízes profundas na história da humanidade. Ela

remonta aos tempos antigos, onde diferentes civilizações

recorriam constantemente à natureza para retirar seu

sustento.  Foi graças a curiosidade e a experiência corajosa

de nossos ancestrais que hoje podemos incluí-las em nossa

alimentação. 

Esse crescente interesse pelo assunto nos permite fazer

uma reconexão com o alimento e todas as etapas, bem como

o processo pelo qual esse alimento passou até chegar à
nossa mesa. Provar estes “novos vegetais” gerou um misto

de entusiasmo e curiosidade, juntamente com uma

compreensível desconfiança. 

E nessa busca de experimentar novos sabores, novas

texturas, novos aromas e de vivenciar novas sensações que

transformamos o olhar de quem só enxerga nas flores a

beleza de suas cores e, sobretudo, mostramos que é possível

combinar toda essa beleza com o sabor de outros alimentos -

e vice-versa. 

Cabe, ainda, reforçarmos que as flores não possuem apenas

valor decorativo. Elas possuem um alto valor nutricional.

Muitas variedades são ricas em substâncias antioxidantes

sendo uma importante fonte de vitaminas e minerais como

potássio, ferro e até cálcio. Uma verdadeira fusão de beleza e

sabor, repleta de nutrientes no seu prato.

Por que COMER FLORES?

Fotos: acima, "Cacio e Pepe" (queijo e pimenta) massa clássica Italiana
com camarão do chef Millitão e abaixo, docinhos coloridos e floridos da
Libre vegan. 



@temperodejardim

SIGA-NOS

@temperodejardim (84) 99178-9937



2. NA DÚVIDA, NÃO COMA!

Há muitas espécies que são parecidas e tendem a ser confundidas com uma

outra similar, porém tóxica. Além disso, não devemos confiar nos nomes

comuns dados às flores. Os nomes populares variam de acordo com as

diferentes regiões do país e geram mais incertezas, dificultando a

identificação da espécie. O correto, como dito anteriormente, é considerar

seus nomes científicos. Não sentiu segurança? Não coma. Essa é a regra!

1. É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA CONHECER A FLOR QUE SE DESEJA
CONSUMIR 

Esse cuidado começa antes mesmo da compra, durante o processo de

pesquisa. Recorrer à fontes seguras e a uma literatura confiável (técnico

cientifica) é algo imprescindível. Então, nunca coma uma flor sem ter certeza

de que se trata de uma espécie adequada à alimentação. As crianças também

devem ser orientadas sobre o que pode ou não comer. 

3. FLORES ORGÂNICAS E SEM VENENO

Assim como outros vegetais, as flores devem ser agroecologicamente

cultivadas e orgânicas, livre de agrotóxicos. Na hora da compra, opte por

flores frescas e com boa aparência (atente-se na data de validade da

embalagem). Assim como outras ervas e hortaliças, seu tempo de vida é
curto. Valorize o pequeno produtor. Além de fornecer um produto de

qualidade, ele saberá orientar-lhe nos cuidados. Isso porque nem todas as

flores são comestíveis e nem todas as partes das flores comestíveis são

seguras para consumo.

4. CULTIVE SUAS PRÓPRIAS FLORES

Uma forma de garantir flores sempre frescas é cultivando-as em casa. Opte pelas

espécies mais comuns e utilizadas, elas são a garantia de uma ingestão segura.

Além disso, mantenha suas flores protegidas de animais domésticos e não

esqueça: nada de usar veneno! Se precisar de ajuda, fala com a gente. Teremos o

maior prazer em ajudar.

5.  NUNCA CONSUMA FLORES DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS

Elas podem estar contaminadas com metais pesados, fumaça, fezes e urina

de animais. Em algumas cidades, por exemplo, ainda há aplicação de fumacê,

veneno pulverizado, em períodos com grande incidência de dengue.

DICAS E CUIDADOS
Antes de sair por aí enchendo o prato de flores é preciso saber a procedência do que você se

dispõe a consumir, à fim de evitar surpresas desagradáveis como intoxicações e outras

alergias. Confira a seguir algumas recomendações essenciais para um consumo seguro,

saudável e sobretudo, consciente.

 



DICAS E CUIDADOS
6. AS FLORES SÃO POTENCIALMENTE ALERGÊNICAS E PODEM DESENCADEAR
PROCESSOS ALÉRGICOS EM PESSOAS SENSÍVEIS

Caso você seja alérgico à pólen e pigmentos (ou ainda não sabe) a atenção

deverá ser dobrada. Muito cuidado ao usá-las em seus preparos. Certifique-se

de que os pistilos e os estames sejam removidos e as pétalas lavadas para

eliminar qualquer resquício de pólen. Em caso de dúvidas sobre alergias ou

possível intoxicação, procure um atendimento médico imediatamente.

10. APRECIE COM MODERAÇÃO

Introduza as flores em sua dieta de forma gradual, pois algumas espécies são

seguras apenas se ingeridas em pequenas quantidades. Portanto, cuidado, os

excessos podem causar danos à saúde.  

Lave as flores em água mineral, filtrada ou em água corrente para remover

possíveis traços de terra ou insetos pequeninos como formigas, joaninhas,

lagartas, aranhas de jardim e outros.  Outra dica bem bacana é  testar as flores

quanto à solidez da cor. Flores corantes, por exemplo,  tendem a desbotar com a

água.  Evite esfregá-las, assim não estraga as pétalas. Após a lavagem, escorra

delicadamente e seque com papel toalha.  

7. A HIGIENIZAÇÃO DEVE SER FEITA SOMENTE NA HORA DO CONSUMO

8. ATENTE-SE NO PRAZO DE VALIDADE INDICADO NA EMBALAGEM E À SUA
CONSERVAÇÃO

Em média, as flores frescas duram de 4 à 7 dias. O prazo varia de acordo com a

região e a temperatura local. Armazene-as na geladeira. Se elas tiverem hastes

longas, você pode mantê-las resfriadas em um copo com água. Isso prolongará
o seu tempo de vida. Já as flores de caule curto devem ser mantidas próximas

as camadas de papel toalha úmidas. É normal algumas flores murcharem devido

à exposição ao calor. Para reanimá-las, basta dar um choque térmico. Porém,

evite deixar a caixinha aberta e exposta ao ambiente. Retire somente a

quantidade desejada e devolva à geladeira.

9. SÓ PORQUE ESTÁ NO SEU PRATO NÃO SIGNIFICA QUE SEJA COMESTÍVEL

Muito cuidado com o que você come por aí. Não é porque as flores estão em seu

prato que você pode comê-las. Tampouco espere que o estabelecimento ou o

garçom lhe repasse informações. Outro exemplo comum são as flores de corte

(ornamentais) utilizadas em topos de bolos e mesas fixas. Atualmente existem 

 serviços que prezam pela qualidade do seu produto e já incorporam flores

comestíveis em seu cardápio. Basta conferir a nossa seção "Onde comer". E se

você é um profissional da área, fica o alerta: muitas pessoas podem ou não

saber se uma determinada flor é comestível ou quais partes comer, ter medo ou

vergonha de perguntar, ou ainda, ser alérgico e desconhecer sua condição.

Sempre que possível faça a remoção de estames e pistilos e se possível, 

 oriente seu cliente, para evitar possíveis transtornos.



Para todos os tipos de plantas

ENTREGAMOS À DOMICÍLIO
(84) 99837.6878



CATÁLOGO DE 



Cortadas bem finas, suas pétalas oferecem um

gosto especial à saladas de repolho, pepino e

cenoura.

Desidratadas, elas condimentam pães, queijos

frescos e molhos. Em bebidas, podem ser usadas

inteiras ou adicionadas à chás. É muito usada em

guarnição  ou em decorações de bolos,

sobremesas e frios. 

No entanto, seu sabor é ligeiramente

adstringente na língua, o que significa que pode

deixar a boca seca. Lembrando que somente suas

pétalas são comestíveis pois seu miolo é
extremamente amargo. 

Com flores multicoloridas e em forma de estrela,

essa plantinha é considerada um símbolo de

elegância, charme e beleza. Do ponto de vista da

botânica, não é uma espécie de áster real -

embora pertença à família Aster - mas é o único

representante do gênero Callistefus

(Callistephus chinensis). 

Tradicionalmente, a raiz da Áster tem sido usada

há séculos na medicina oriental, em particular, na

China, Coréia e Japão. Suas folhas também são

comestíveis. Suas flores possuem propriedades

ricas em flavonoide, fonte de carotenóides,

saponinas e cumarinas, potássio e cálcio. 

Embora timidamente consumidas, as flores do

Áster-da-China vêm encantando e adornando

pratos doces e salgados. Sua variedade de tons

valorizam ainda mais refeições das mais simples

às sofisticadas. 

USO CULINÁRIO:ÁSTER-DA-CHINA

A H O R T A  J A R D I M  S E N S O R I A L  E  A F E T I V O

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS GERAIS

PARTES COMESTÍVEIS: pétalas

SABOR: amargo e adstringente

TEXTURA: crocante

CONSUMO: cruas, branqueadas, desidratadas ou

prensadas

HARMONIZA BEM COM: vegetais, legumes e saladas

mistas

Cal l istephus chinensis

https://www.sitiodamata.com.br/especies-de-plantas/sementes-de-plantas/flores-comestiveis/aster-da-china-pluma-de-avestruz-dobrada-callistephus-chinensis.html
https://www.sitiodamata.com.br/especies-de-plantas/sementes-de-plantas/flores-comestiveis/aster-da-china-pluma-de-avestruz-dobrada-callistephus-chinensis.html
https://www.sitiodamata.com.br/especies-de-plantas/sementes-de-plantas/flores-comestiveis/aster-da-china-pluma-de-avestruz-dobrada-callistephus-chinensis.html
https://www.sitiodamata.com.br/especies-de-plantas/sementes-de-plantas/flores-comestiveis/aster-da-china-pluma-de-avestruz-dobrada-callistephus-chinensis.html
https://www.sitiodamata.com.br/especies-de-plantas/sementes-de-plantas/flores-comestiveis/aster-da-china-pluma-de-avestruz-dobrada-callistephus-chinensis.html
https://www.sitiodamata.com.br/especies-de-plantas/sementes-de-plantas/flores-comestiveis/aster-da-china-pluma-de-avestruz-dobrada-callistephus-chinensis.html
https://www.sitiodamata.com.br/especies-de-plantas/sementes-de-plantas/flores-comestiveis/aster-da-china-pluma-de-avestruz-dobrada-callistephus-chinensis.html
https://www.sitiodamata.com.br/especies-de-plantas/sementes-de-plantas/flores-comestiveis/aster-da-china-pluma-de-avestruz-dobrada-callistephus-chinensis.html
https://www.sitiodamata.com.br/especies-de-plantas/sementes-de-plantas/flores-comestiveis/aster-da-china-pluma-de-avestruz-dobrada-callistephus-chinensis.html


Prato por Raquel Costa Gastronomia

Dadinhos de tapioca



PÁGINA   7

Atrativas antes mesmo de

desabrocharem, essa plantinha possui

botões florais que se assemelham à
pequenos balões prestes a explodir em

flores e em cores que variam entre

diferentes tonalidades de azul, violeta,

rosa e branco.

Considerada uma erva medicinal oriental

com alto valor nutricional, a P.

grandiflorus é rica em aminoácidos,

fibras, vitaminas, cálcio, zinco, potássio,

ferro, saponinas e outros elementos

essenciais na dieta humana. Seu

consumo - medicinal e alimentar - está
presente no leste da Ásia há pelo menos

2000 anos.

As mudas tenras e raízes de P.

grandiorus têm um amplo mercado nas

terras orientais sendo muito

comercializadas nos mercados locais.

Sua flores, bem como suas raízes, são

comestíveis e podem ser encontradas

em diversos tamanhos, sabores e

aromas, variando de acordo com a região

em que são cultivadas e com os pratos

que acompanham. 

A flor balão contém antocianinas e  pode

ser usada como corante natural em

alimentos e bebidas. 

BALÃOZINHO
Platycodon grandiflorus

A H O R T A  J A R D I M  S E N S O R I A L  E  A F E T I V O



As flores do balãozinho são doces no

paladar. Possuem uma textura levemente

crocante e podem ser usadas em saladas,

recheadas, mergulhadas na manteiga ou em

decoração de bolos, canapês e tábuas de

frios. 

Os bulbos comestíveis quando

descascados, fatiados em tirinhas e

salteados viram um acompanhamento

clássico da cozinha  asiática conhecido

como “doraji namul”. A raíz, inclusive, é um

dos ingredientes do toso ( 屠 蘇 ), uma

mistura de saquê com ervas medicinais, e

do saquê doce.

Já as folhas secas e moídas, são usadas

como flavorizante. As mais jovens - do topo

dos ramos - podem ser consumidas

cozidas.

Foto:  Magical Vegan

FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS GERAIS

PARTES COMESTÍVEIS: pétalas e bulbos

SABOR: levemente doce

TEXTURA: crocante

CONSUMO: frescas, recheadas, confitada e em

manteigas

HARMONIZA BEM COM: pratos salgados como

caldos, legumes e vegetais salteados

USO CULINÁRIO:

A H O R T A  J A R D I M  S E N S O R I A L  E  A F E T I V O



USO CULINÁRIO:

BOCA-DE-LEÃO
A n t i r r h i n u m  m a j u s

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS GERAIS

PARTES COMESTÍVEIS: flores e folhas

SABOR: levemente amargo, próximo à fava e da endívia

TEXTURA: aveludada e crocante

CONSUMO: cruas, confitadas, cristalizadas, desidratadas

ou em cubinhos de gelo

HARMONIZA BEM COM: pratos salgados e doces,

saladas, guarnições  e decorações comestíveis em geral

Elas são inegavelmente lindas e perfeitas como enfeite

para comidas e bebidas. Mas não é só isso. Rica em

vitaminas, minerais e proteínas, essa florzinha nativa da

bacia do Mediterrâneo possui uma fragrância forte, sabor

levemente amargo e pungente, mas que na receita certa,

é uma adição bem-vinda. Há uma outra variedade com

flores duplas que tendem a ter pétalas mais delicadas,

um aroma mais frutado e um sabor correspondentemente

mais doce. 

Pertencente à família das Scrofulariaceae, a espécie 

 apresenta cores vibrantes, flores tubulares com dois

lábios desiguais que pressionadas abrem feito uma

pequenina mandíbula de leão, daí o nome sugestivo. Em

grego, a palavra anti significa "semelhante", enquanto

rrhinum significa "focinho". Suas sementes, quando

secas, se parecem com pequenas caveirinhas. 

As flores e as folhas são comestíveis e podem ser cortadas e

adicionadas ao cuscuz, ao arroz, às saladas de batatas e

azeitonas, radicchio, tagines ou curry, bem como cozidas em

ensopados ou sopas. Acompanha pratos de charcutaria,

servindo como decoração comestível. Tente, ainda, acentuar

pratos com queijos. Você vai se surpreender!

Ideais para coquetéis refrescantes e delicados que exigem

uma nota decidida de expressividade. Seja encaixada nas

bordas de um copo ou uma taça, flutuando em gelinhos florais

ou cristalizadas, elas fazem um enorme sucesso. É clique

garantido!  Em decorações de bolos, doces e sobremesas finas

elas dão um ar de elegância e sofisticação.

A H O R T A  J A R D I M  S E N S O R I A L  E  A F E T I V O



Foto por Fresh Origins 

 (Microgreens)



USO CULINÁRIO:

CLITÓRIA
Clitoria ternatea

Pertencente à família do feijão e das vagens - Fabaceae -

a Clitória, também chamada de feijão borboleta, fada azul

ou cunhã - é, entre as espécies de flores comestíveis,

uma das mais populares. 

Atualmente ela caiu nas graças de experientes

mixologistas e vem dominando o mundo das bebidas - e

por boas razões! Muitos chefs e bartenders descobriram

recentemente a magia de transformar o azul brilhante de

suas flores, que mais parece ter sido obtida de um

corante alimentar do que uma erva, em cores que

passeiam por tons de roxo, lilás e rosa a medida em que

se adiciona acidez a bebida. Apesar de raro, a bebida

pode atingir tonalidades de verde e amarelo, na presença

de soluções básicas. Isso por que ela é rica em

antocianinas, pigmentos responsáveis pela cor laranja,

azul, roxa, vermelho e violeta de flores e frutos. 

Seu pigmento é capaz de colorir além de bebidas, doces,

bolos, tapiocas, massas caseiras e até - pasmem -

tecidos! Como se não bastasse, a flor contém

compostos fenólicos que lhe conferem propriedades

antioxidantes. E, embora seja considerada uma bebida

"da moda", seu chá tem sido usado há séculos como um

medicamento tradicional em Ayurveda.

A clitória pode ser usada fresca em saladas e em

decorações de pratos e bolos, refogadas ou

cozidas no vapor, desidratadas, prensadas ou

cristalizadas. Dela também se faz uma geléia de

cor incrível além de sobremesas e bebidas

azulzinhas. Na cozinha birmanesa e tailandesa, as

flores são mergulhadas em massa e fritas. 

No geral, a flor é valorizada principalmente pela

tonalidade azul e não pelo sabor. 

CARACTERÍSTICAS GERAIS

PARTES COMESTÍVEIS: flores

SABOR: levemente doce

TEXTURA: macia e aveludada

CONSUMO: frescas, refogadas, cozidas, desidratadas,

cristalizadas ou prensadas

HARMONIZA BEM COM: massas, risotos, molhos,

smoothies, drinks e bebidas

FICHA TÉCNICA

Da esquerda para direita: panquecas com massa de
clitória e repolho roxo, Tuile coral e ovos de codornas azuis  
do  chef Marcos alves, seguido por uma salada com flores. 

A H O R T A  J A R D I M  S E N S O R I A L  E  A F E T I V O



Drink por Yawo Echitey

Gin infusionado com rodelas de
tangerina



Prato por Chef Marcos Alves

Calda de lagosta na manteiga de alecrim,

bechamel azul e azeite de manjericão!



RISOTO DE
CLITÓRIA COM
PROVOLONE
Chef Marcos Alves

INGREDIENTES 

200g de arroz arbóreo 

1 cebola roxa 

2 dentes de alho 

30g de manteiga 

20ml de azeite

200g de queijo provolone 

30ml de cachaça ou vinho branco

seco

Sal à gosto 

Cebolinha a gosto 

1 litro de infusão de clitória

ternatea 

500ml de fundo de legumes

DICA DE HARMONIZAÇÃO DO

CHEF: Cerveja Baden laranja e

coentro

MODO DE PREPARO

Em uma panela de fundo largo, aqueça

metade do azeite e refogue a cebola,

a cebolinha e o alho. Em seguida

adicione o arroz (mexa bem). Adicione

a cachaça ou vinho. 

Aos poucos vá adicionando a infusão

de clitória (quente), tempere com sal.

Depois vá intercalando uma concha

de fundo de legumes e outra de

infusão da flor. Quando o arroz estiver

al dente, desligue o fogo, adicione o

queijo, mexa bem. Depois ligue

novamente e adicione a manteiga e a

outra metade do azeite. 

Desligue o fogo, monte o prato, e

finalize com flores comestíveis.

Depois é só servir!

Total: 45min I Cozimento: 45min

Dificuldade: Médio 

Porções: 4  

A H O R T A  J A R D I M  S E N S O R I A L  E  A F E T I V O



FLORES
desidratadas

C U L T I V O  1 0 0 %  O R G Â N I C O

E  A G R O E C O L Ó G I C O

C L I T Ó R I A  T E R N A T E A
colore naturalmente alimentos

 e bebidas

Flores ricas em flavonóides, antocianinas e
antioxidantes. Para mudar a cor, adicione um pouco

de acidez (limão ou laranja)



F I C H A  TÉC N I C A
C A R A C T E R ÍS T I C A S  G E R A I S

PARTES COMESTÍVEIS:  pétalas

SABOR: doce e picante (semelhante ao cravo)

TEXTURA:  crocante

CONSUMO:  frescas, refogadas, cristalizadas

ou prensadas

HARMONIZA BEM COM: queijos, manteigas,

risotos, frutos do mar, saladas e risotos

CRAVINAS
D i a n t h u s  s p .

Assim como em guarnições de saladas, as pétalas da

cravina podem ser polvilhadas sobre uma variedade de

pratos frescos e cozidos. E falando em cozido, elas podem

ser levemente combinadas com carnes, frutos do mar,

risotos, especiarias, queijos e manteigas. Acrescentam

ainda cor e sabor à drinks e coquetéis de frutas. Você pode

usar a flor inteira, flutuando em ponches, drinks e coquetéis.

Pode ainda pressioná-las frescas ou prensadas em bolos e

cupcakes cobertos com buttercream ou chantininho. Ou

seja: elas decoram e valorizam qualquer prato que você
queira dar uma incrementada! Detalhe: é necessário remover

a parte branca na base da flor que tem um sabor amargo.

Gênero de aproximadamente 300 espécies distribuídas na
Ásia, Europa e África. As variedades mais comuns e
cultivadas são Dianthus caryophyllus, Dianthus plumarius,
Dianthus barbatus e Dianthus chinensis. Visualmente
atrativas, as cravinas estimulam o apetite em qualquer
iguaria que decore. Dentre as espécies comestíveis, elas
figuram como preferidas. As pétalas oferecem um sabor
agradável, floral, um misto entre cravo e noz-moscada. Sua
textura macia e crocante adiciona um visual encantador
aos pratos. Possuem em sua composição vitamina A e
vitamina C. Integra a lista de flores comestíveis mais
antigas valorizada há séculos por seu aroma e facilidade de
cultivo. 

USO CULINÁRIO:

A H O R T A  J A R D I M  S E N S O R I A L  E  A F E T I V O



Camarão ao limão, nhoque, macarrão de

beterraba, abóbora e pimentão refogados 

+ lascas de parmesão ralado 

Gourmet sweet botanicals



Drink por Oito Coquetéis 

Sunset

Foto: Wellington Fugisse



Filé de pescada ao 
molho de maracujá 

Prato do chef Alex Lima

https://www.instagram.com/chef_alexlima/


CRAVO TAGETES

Cravo de defunto, cravo amarelo, cravo africano, flor

dos mortos... esses são alguns dos nomes populares

dessa flor super versátil chamada Tagetes. 

Pertencente à família das Asteraceae - da qual fazem

parte os girassóis, as margaridas, os absintos, entre

outras - as tagetes possuem algo em torno de 56
espécies espalhadas pelo mundo. 

As diversas espécies que compõem este gênero

possuem flores distintas. A maioria chama a atenção

por suas cores vibrantes de laranja, amarelo e vermelho,

com muitas pétalas e bem volumosas, como a T. patula,

ou delicadas e simples como a T. tenuifolia.

Embora haja uma grande confusão na identificação

correta dessas espécies, algumas características

como odor forte, amargor e presença de pigmento,

prevalecem em quase todas elas. Possuem em sua

composição propriedades antioxidantes e

neuroprotetoras, tais como a luteína, glicosídeos,

antocianinas, flavonoides e carotenoides.

No geral, as flores e folhas servem principalmente

como tempero e infusões além de serem uma ótima

fonte de nutrientes. Em países do leste europeu e

também no Peru, Bolívia e México, as flores de pétalas

alaranjadas são desidratadas e usadas como corante e

condimento em sopas, carnes e infusões.

T a g e t e s  s p .

O nome Tagetes é uma homenagem à divindade etrusca

Tages, deusa da sabedoria para o povo da Etrúria (atual

Toscana). No México, a cor da morte é o amarelo, e por

isso ele passou a ser conhecido como a flor-do-morto.

Por ser muito utilizada nos rituais de sacrifício ao deus

sol durante o império asteca e por florescer em

novembro, a flor passou a ser considerada a guardiã dos

altares dedicados aos defuntos.

A H O R T A  J A R D I M  S E N S O R I A L  E  A F E T I V O



Frequentemente utilizados para compor

decorações em pratos da alta

gastronomia  e bolos festivos, os tagetes

reinam absolutos. Porém, o que muitos

não sabem e desconhecem, é o seu

potencial uso enquanto tempero e

corante natural. 

Suas pétalas, levemente amargas,

substituem o açafrão em carnes, peixes e

frutos do mar, realçando-lhes a cor e

conferindo-lhes mais sabor, inclusive

quando grelhados. 

Combina bem com sopas, caldos, molhos,

saladas, queijos e manteigas. Em pratos

doces harmonizam bem com chocolate

meio amargo, crème brûlée e sobremesas.

É uma flor que vai bem tanto com pratos

salgados, quanto doces. 

 

FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS GERAIS

PARTES COMESTÍVEIS: pétalas. O miolo floral 

 deve ser descartado

SABOR: varia de espécie à espécie. Mas no geral

são herbais, levemente amargas e adstringentes 

TEXTURA: macia e aveludada à levemente

crocante (varia entre as espécies)

CONSUMO: cruas, refogadas, cristalizadas,

desidratadas, moídas ou prensadas

HARMONIZA BEM COM: carnes, aves, peixes e

frutos do mar e massas

A H O R T A  J A R D I M  S E N S O R I A L  E  A F E T I V O

USO CULINÁRIO:

Bolo florido em tons de laranja e amarelo com massa
de baunilha e chocolate, recheio de brigadeiro com

doce de leite e cobertura de merengue italiano
tostado da Zuzu Delicias (@zuzudelicias)

Harumaki de camarão com shiitake 

Chef Militão Chaves

https://www.panelinha.com.br/receita/Creme-brulee


Prato por Yawo Echitey

Hómus processado com pétalas de

tagetes e tabule com  mini flores 



As

ROLL DE CÔCO COM 

flores de tagetes

Prato por Lori Stern



Rainha das flores de corte no Brasil, o crisântemo é uma

planta ornamental muito difundida. São mais de 100

espécies de crisântemos e mais de 3.000 variedades

espalhadas pelo mundo. E o mais incrível disso tudo é que

praticamente todos eles são comestíveis. 

De flores simples ou dobradas, cores e formas diversas, os

crisântemos agradam justamente pelo seu apelo estético e

durabilidade, pois se mantém mais firmes e resistentes em

decorações de bolos e mesas postas.

Tanto as folhas quanto as pétalas são comestíveis,

independentemente do tipo de crisântemo; no entanto,

alguns têm um sabor melhor do que outros. Alguns são mais

doces, outros mais picantes, apimentados ou amargos. A

melhor maneira de identificá-los é provando. Lembre-se de

remover a base das flores, pois elas têm um sabor amargo.

USO CULINÁRIO:

Indicadas para uso em saladas, guarnições e frituras:

Qualquer tipo de flor de crisântemo pode ser escaldada

(branqueada) e depois de ter suas pétalas removidas,

adicionadas ao seu prato favorito. Os de cor verde (Garland

ou Coronarium) são usados em frituras e chop suey. Já o

chá é tradicionalmente feito a partir das flores amarelas ou

brancas de Chrysanthemum morifolium ou Chrysanthemum

indicum. Frescas,  decoram bolos, canapês e sobremesas

em geral.

CRISÂNTEMOS 

Cuidados: o Piretro é um inseticida à
base das flores secas de
Chrysanthemum  cinerariifolium ou
Chrysanthemum coccineum. Embora seja
necessária uma concentração alta de
flores para fazer o inseticida,  evite o
cultivo e consumo desses tipos de flores
em um jardim comestível.

Chrysanthemum

A H O R T A  J A R D I M  S E N S O R I A L  E  A F E T I V O

F I C H A  TÉC N I C A

C A R A C T E R ÍS T I C A S  G E R A I S

PARTES COMESTÍVEIS: pétalas e folhas

SABOR:  em geral são amargos e pungentes

TEXTURA:  crocante

CONSUMO: cruas, refogadas, branqueadas, desidratadas

ou prensadas

HARMONIZA BEM COM: saladas, guarnições, frituras e

molhos



Prato por Renata Motta Gastronomia

Bala baiana

Foto: Nara Santos



Lótus Japanese Cuisine Fusion

Sashimis de salmão, atum e polvo +
niguiris de barriga de salmão



DÁLIAS
Dahlia

Refinadas ou farfalhantes, mini ou gigantes, há
sempre dálias para animar o nosso jardim. Cada

variedade tem um sabor particular que remete à
suaves notas de cenoura, nabo, e aipo - entre o doce

e o amargo, o picante e o ácido.  Para entender

completamente a nuance de seu sabor particular,

você deve morder a parte mais carnuda, na base. As

pétalas no centro são mais fortes, as que ficam ao

redor são mais doces e macias. Quanto mais perto

você chegar do coração da flor, mais aromáticas

serão suas pétalas.

Sua raiz, tuberosa e comestível, atua como uma

espécie de reserva de nutrientes (contém vitaminas

C, B6, fenóis, flavonóides, antocianinas, riboflavina e

potássio). Dele se obtém a "decopa" um extrato

doce, muito usado como bebida e aromatizante em

chás, cafés, sorvetes e chocolates. Outra utilização

é a extração da frutose do amido da raiz, que pode

ser usada como um adoçante para pessoas com

diabetes. 

Abuse das pétalas macias e sedosas, onde trazem

sabor, personalidade e beleza em muitos pratos, para

serem consumidos crus. Opte por variedades de flores

dobradas, pois há poucas pétalas para provar nas

formas simples. 

Sugestões de uso: sopas de legumes, peixes e

mariscos, pratos com vegetais, saladas mistas e

chalotas. As folhas são consumidas cruas, picadas ou

cozidas. Seus tubérculos podem ser processados   quase

como batatas. Ficam extremamente saborosos

dourados na manteiga com ervas ou azeite.

As flores são muito procuradas para enfeitar topos de

bolos e sobremesas. A partir das pétalas podem-se

extrair corantes, em especial das vermelhas.

USO CULINÁRIO:

A H O R T A  J A R D I M  S E N S O R I A L  E  A F E T I V O

F I C H A  TÉC N I C A

C A R A C T E R ÍS T I C A S  G E R A I S

PARTES COMESTÍVEIS:  pétalas e bulbos

SABOR: doce, amargo, picante ou ácido

TEXTURA: crocante

CONSUMO:  cruas, cozidas, refogadas ou cristalizadas 

HARMONIZA BEM COM: caldos, legumes, vegetais,

saladas, peixes e mariscos



Tapioca de flores e nirá



Ceviche
Prato por Wendell Costa



Geléia caseira de Dália

A MASSA É  UM ALIMENTO BÁSICO DA C
TRADICIONAL ITALIANA,  COM A PRI
REFERÊNCIA DATADA DE 1 154  NA SI

900g de flores de dália

700 g de açúcar

½ pau de canela

Gengibre do tamanho de uma noz

800g de açúcar para geléia

500ml de suco natural de maçã

INGREDIENTES:

MODO DE PREPARO:

Lave cuidadosamente as flores de dália em água fria, escorra-as e

coloque-as em uma tigela.

Coloque 700g de açúcar com 700 ml de água, o pau de canela e o

pedaço de gengibre num tacho e leve ao fogo. Despeje a calda

fervente sobre as pétalas, que imediatamente perderão volume.

Deixe ferver novamente, cozinhe por cinco minutos e deixe

descansar por pelo menos 30 minutos. Espere a infusão de dália

esfriar completamente. Retorne o caldo para a panela através de

uma peneira e leve ao fogo novamente com o açúcar e o suco de

maçã e cozinhe por +5 minutos. Faça o teste de cozimento e, em

seguida, despeje a geleia de dália em frascos esterilizados.

Receita:  Anne-Sophie Panzer               Fotos: Matthias Hellebrandt

Total: 50min I Cozimento: 35min

Dificuldade: Fácil 

Porções: 6

A H O R T A  J A R D I M  S E N S O R I A L  E  A F E T I V O



LANTERNINHA
CHINESA

Espécie do gênero Abutilon pertencente à
família botânica das Malvaceaes, que inclui

o hibisco, a malva-rosa e até o baobá. Quase

todas as espécies do gênero são

consideradas comestíveis. Suas flores são

bastante versáteis e possibilitam inúmeras

criações,  na culinária permite combinar

sabor, textura e forma com belíssimas

composições. 

As espécies de Abutilon destacam-se por

possuírem propriedades antioxidantes e

pela produção de mucilagem, além de

proantocininas e ácidos graxos como os

ácidos malválico e estercúlico.

Abutilon striatum 

A H O R T A  J A R D I M  S E N S O R I A L  E  A F E T I V O

Podem ser consumidas frescas, destacadas

e salpicadas em saladas e em recheios de

canapés, adicionadas à molhos e

sanduíches, assadas em massas e bolachas

florais. É muito  usada em decoração de

bolos e tábuas de frios. Em bebidas, dá um

efeito visual incrível em clericots,

coquetéis, smoothies e refrescos. Pode

servir de forminhas para docinhos de festa.

USO CULINÁRIO:

F I C H A  TÉC N I C A
C A R A C T E R ÍS T I C A S  G E R A I S

PARTES COMESTÍVEIS: pétalas

SABOR: cítrico suave à doce

TEXTURA: levemente crocante quando jovem e

macia quando madura

CONSUMO: fresca, refogadas, assadas,

cristalizadas, desidratadas ou prensadas

HARMONIZA BEM COM: massas, molhos,

saladas, vegetais, legumes, frutas, doces e

sobremesas em geral



Prato por Broto Cozinha Autoral

Salada Shitake



A Perpétua Roxa, também conhecida por globo

amaranto, suspiro roxo ou imortal, é uma planta

da família Amaranthaceae. As flores pequeninas

se escondem no meio de brácteas coloridas que

não murcham ou perdem a cor mesmo depois de

cortadas. Daí o nome, perpétua. 

Ricas em betacianinas, elas são adequadas para

uso como corante alimentar natural e têm uma

cor vermelho-violeta. Seu sabor suave e floral,

não transparece nas infusões. Sua ingestão tem

ação antioxidante. Além da cor roxa, é possível

encontrar variações em tons de rosa e branco.

Manuscritos que datam da década de 1870
atribuem propriedades benéficas às raízes da

Gomphrena, particularmente para problemas

digestivos e do trato respiratório, bem como a

capacidade de atuar como estimulante.

Comumente utilizadas para fins decorativos e

artesanais, as perpétuas enfeitam colares de

longa duração no Havaí, e guirlandas durante o

Bhai Tika, festival hindu, no Nepal. A guirlanda é
colocada no pescoço do irmão por sua irmã como

forma de para proteção.

Embora suas brácteas duras não sejam exatamente

agradáveis   ao paladar, as flores frescas ou secas

produzem um chá rosa vibrante com um sabor suave

herbal, usado para saborizar e colorir kombuchas, e

outras bebidas, tornando-se um complemento

perfeito para coquetéis florais e sobremesas doces.

Podem ser servidas in-natura como guarnição ou

arranjos florais com uma seleção de outras flores

comestíveis em bolos.

Desidratadas elas são indicadas para

composições de pratos salgados além de

complementar alguns sabores doces.

USO CULINÁRIO:PERPÉTUA
Gomphrena globosa

F I C H A  TÉC N I C A

C A R A C T E R ÍS T I C A S  G E R A I S

PARTES COMESTÍVEIS:  inflorescências

SABOR:  levemente doce e floral

TEXTURA: áspera

CONSUMO:  cruas ou desidratadas

HARMONIZA BEM COM:  infusões

A H O R T A  J A R D I M  S E N S O R I A L  E  A F E T I V O



Bolo de chocolate intenso com
cobertura cookies'n cream 

Vanilla Confeitaria Vegan



Uma dica bem bacana é usá-la como guarnição

em saladas. Corte as flores em pedaços

pequenos e polvilhe por cima do verde para um

toque de cor e sabor. Quer algo mais inusitado?

Mergulhe suas pétalas na massa do donuts,

asse e depois enrole na mistura de açúcar. As

flores escuras são as melhores para irem ao

forno pois mantêm a cor, imprimindo um efeito

mais artístico em pães rústicos, tortas

salgadas e biscoitos. São perfeitas para

decorar bolos e sobremesas. 
A petúnia faz parte da família Solanaceae, a mesma
da batata, pimentão e do tomate.  Está relacionada
com a nicotiana, da qual o tabaco é a forma mais
conhecida.  O nome petúnia, inclusive, deriva do
"Petum" termo tupi para fumo e ao que tudo indica
ela era utilizada pelos indígenas como fumo. Relatos
históricos dão conta de que seu consumo
proporcionava uma sensação de vôo entre os
indígenas equatorianos. As primeiras petúnias
chegaram à Europa levadas do Brasil e da
Argentina, respectivamente, nas cores brancas e em
tons de vermelhos em 1823. Essas formas primitivas
deram origem às petúnias que hoje encontramos em
floriculturas e gardens. Atualmente existem mais de
35 variedades.

PETÚNIAS

FICHA TÉCNICA
C A R A C T E R ÍS T I C A S  G E R A I S

PARTES COMESTÍVEIS:  pétalas (bulbos e

folhas jovens porém não testamos)

SABOR:  levemente doce à  picante

TEXTURA:  crocante à  macia e aveludada

CONSUMO: corante, cruas, refogadas,

empanadas ou prensadas

HARMONIZA BEM COM: sopas, cremes,

legumes, pratos com vegetais e cebola

Que as petúnias são maravilhosas para decorar

qualquer jardim, disso você já sabe. Mas talvez

você não saiba que a petúnia também é
comestível. Suas flores, além de coloridas, têm

um sabor suave e textura macia e aveludada. É
o tipo de flor que transforma qualquer prato

simples em algo gourmet. Além disso, possuem

vitamina A, vitamina C, ferro, cálcio, polifenóis,

antioxidantes, carotenóides e antocianinas.

USO CULINÁRIO:

 

Petunia  x  hybr ida

A H O R T A  J A R D I M  S E N S O R I A L  E  A F E T I V O



As petúnias possuem um

formato de trompete, são

coloridas e delicadas. Elas

oferecem uma grande variedade

de cores vibrantes que

harmonizam perfeitamente em

todos os jardins.

A espécie é ideal para cultivo em

áreas externas, varandas e

quintais,  além de agregar uma

beleza exótica.

O cruzamento entre diferentes

espécies produz flores ainda

mais deslumbrantes com

pétalas listradas e salpicadas,

gradientes de cores e bordas. 

DESIGN 
REFINADO



Dona Celi Confeitaria

Bolo festivo 



lustosapatisserie

(84) 99837.6878

LUSTOSA

Chocolateria por Mariana Lustosa  

Entrega para todo Brasil



Queridinhas de muitos jardineiros, as rosas encantam,

colorem e perfumam qualquer canteiro. Mas a melhor parte

de cultivá-las é saber que podemos comê-las. Existem mais

de 200 variedades de rosas comestíveis, porém, em regra

geral, as de cores mais escuras e perfumosas terão o sabor

mais acentuado. Umas mais acre, outras mais adocicado ou

mais amargo.

Da família das Rosaceae - um dos gêneros mais cultivados

no mundo e que inclui mais de 100 espécies, dentre elas a

mini rosa (R. chinensis) - as roseiras contêm grandes

quantidades de proteínas. Suas pétalas também são ricas

em sais minerais, vitaminas C, sacarina, ácido tânico e

antioxidantes.

São tradicionalmente consumidas em países como Índia,

Paquistão, Afeganistão, Turquia e demais países vizinhos.

Adicione rosas aos pratos para incorporar um sabor sutil e

frutado, com um cheiro inebriante. 

Podem ser consumidas em mousses, saladas e compotas,

combinadas com sucos de frutas, picadas na manteiga ou

pastas, usadas como enfeites de bolo, cupcakes e biscoitos,

coquetéis e em infusão para concentrar o sabor. Dá para

aromatizar cremes, vinagres, azeites, óleos e licores,

escurecer vinhos e geleias. Os botões estão cheios de sabor.

Utilize-os em chás, coquetéis, sobremesas ou para fazer um

chutney. Pode-se ainda desidratar ou cristalizar pétalas e

botões para adoçar o seu chá da tarde. Muito chique, né? 

USO CULINÁRIO:

F I C H A  TÉC N I C A

C A R A C T E R ÍS T I C A S  G E R A I S

PARTES COMESTÍVEIS:  pétalas

SABOR:   varia do acre ao adocicado e amargo

TEXTURA:  crocante

COMO USAR:  frescas, desidratadas, cristalizadas,

xaropes ou prensadas

HARMONIZA BEM COM: saladas, entradas

diversas,  massas, doces, cremes e sobremesas

ROSAS
Rosa sp.

A H O R T A  J A R D I M  S E N S O R I A L  E  A F E T I V O



Prato por Cristiane Santos Gastronomia 

Cholocate branco com rosas 



Total: 120min I Cozimento: 30min

Dificuldade: Fácil 

Rendimento: 300ml

XAROPE DE
ROSAS CASEIRO

500 ml de água

500 g de pétalas de rosas

500 g de açúcar

Suco de 1/2 limão 

INGREDIENTES: 

Por Laís Rossetto      Foto: Laís Rossetto

PREPARO:

Despetale as rosas, lave bem as pétalas e reserve. Ferva a água,

adicione as pétalas e desligue o fogo. Abafe a panela com uma tampa

e deixe descansar por cerca de 1 hora e meia. Coe sem pressionar as

pétalas e deixe escorrer bem o líquido.  Retorne a água das rosas para

a panela, junte o açúcar e o limão. Mexa até o líquido encorpar, como

uma calda. 

Espere amornar e armazene em um vidro escuro (âmbar) bem

higienizados. Guarde na geladeira (dura até 3 meses) para consumir

aos poucos, fica ótimo para adoçar os preparos cotidianos.

CONSIDERAÇÕES:

A escolha da cor da rosa bem como o tipo de açúcar utilizado influenciará na

cor do xarope. Se optar pelo cristal, por exemplo, o xarope ficará mais

transparente. Já o demerara  ou mascavo deixará mais escuro. 

A H O R T A  J A R D I M  S E N S O R I A L  E  A F E T I V O



Adicione um toque de frescor e colorido às 

 saladinhas de folhas ou frutas, iogurtes,

molhos e pastas de queijos. Vai bem em

massas de biscoitos e crepiocas, decoração

de sobremesas, bolos e drinks. Nos cubinhos

de gelo elas ficam um charme! 

Agora, se a intenção for surpreender de

verdade, adicione as florzinhas ao chocolate

derretido e crie barrinhas florais. Além de

estarem super na moda, elas são uma ótima

forma de presentear amigos e familiares,

além de gerar uma renda extra. Outras

opções de uso:  cristalizadas, prensadas ou

desidratadas.

USO CULINÁRIO:

Ratatuille desconstruído com legumes assados e

tomate confitado. Base de caldo amanteigado de

couve - Chef Wendell Costa

FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS GERAIS

PARTES COMESTÍVEIS: flores

SABOR: levemente doce

TEXTURA: aveludada

CONSUMO: frescas, desidratadas, cristalizadas, ou

prensadas

HARMONIZA BEM COM:  saladas, massas, molhos,

doces e sobremesas

Também conhecida como Amor-perfeito-de-

verão, as torênias, são pequeninas,

perfumadas, coloridas e encantadoras. Suas

flores, de pétalas macias e aveludadas,

possuem um sabor levemente adocicado e

atrai polinizadores, principalmente beija-

flores. Pertencem à família
Scrophulariaceae, a mesma da boca-de-leão

(Anthirrinum majus).

Com uma considerável quantidade de 22 de

compostos antioxidantes, essa florzinha 

 vem ganhando cada vez mais destaque na

finalização de pratos quentes e frios e, no

geral, são consumidas in-natura.

TORENIAS
Torenia fournieri



Prato por Wendell Costa

Crème brûlée



VERBENAS
Verbena hybrida

USO CULINÁRIO:

A verbeninha ou verbena de jardim é uma planta de

flores hipnóticas, bicolores e com propriedades

antioxidantes. Também conhecidas como Wishbone,

cada flor contém um par de estames que criam uma

forma que se parece muito com um osso da sorte.

Suas cores variam em tons de branco, amarelo, roxo,

lavanda, azul, rosa ou preto. 

Elas diferem da Verbena officinalis, usada em

infusão ou chá de ervas por suas virtudes, mesmo

sendo todas comestíveis. 

Pode-se usar tanto o buquê quanto a flores,

destacáveis. Salpicadas, elas alegram saladas de

folhas e de frutas, arroz de festa e tabule, além de

dar um colorido à manteigas, coalhadas e pastas de

ricota. Pode substituir os tradicionais granulados em

docinhos de festa e sobremesas ou até mesmo

empanar sushis. E que tal fazer seus próprios

pirulitos de cristal usando bala de menta derretida

com mini florzinhas? A criançada vai amar! As

possibilidades são inúmeras, basta você ousar e

abusar da criatividade! 

A H O R T A  J A R D I M  S E N S O R I A L  E  A F E T I V O

FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS GERAIS

PARTES COMESTÍVEIS: inflorescências

SABOR: levemente doce

TEXTURA: macia

CONSUMO: frescas ou desidratadas.

HARMONIZA BEM COM: doces, massas,

queijos e sushis

Cheesecake de tangerina - Prato feito

 por Jéssica  Moreira

https://www.jardiner-malin.fr/fiche/verveine-officinale.html
https://www.jardiner-malin.fr/sante/verveine-bienfaits-vertu.html


Prato por Broto Cozinha Autoral

Capelleti ao sugo



Chef Rodrigo Erivan

Uau sushi



ZINIAS
Zinnia elegans

Zínias brilhantes e vibrantes crescem em muitos

jardins. Você pode encontrá-las em buquês e

arranjos de flores. Em ordem alfabética, elas são as

últimas na lista de flores comestíveis, mas isso não

reflete em seu sabor ou adaptabilidade às receitas.

A flor possui um sabor forte e pronunciado. É
levemente amargo e sua textura, um pouco seca.

Cozinhar com zínias é mais uma questão de

diversão do que de sabor. Elas adicionam textura e

cor desde os pratos mais simples aos mais

elaborados.

Originário do México, o gênero Zinnia consiste em

19 espécies de ervas ornamentais e integra a

famosa família das Asteraceae, e apresenta em sua

composição flavonóides, polifenóis, esteróides e

glicosídeos.

Seu uso culinário é indicado em diferentes receitas,

seja como decoração comestível em panna cottas,

cupcakes e bolos festivos, quanto fritas em

massas. Elas também recheiam tacos, panquecas,

colorem saladas de frutas, aromatizam infusões e

dão um toque artístico em pães rústicos e bolachas

florais. Podem ser adicionadas à bebidas e

congeladas em cubos de gelo. Além das pétalas, as

sementes são comestíveis e saborosas como as do

girassol. 

USO CULINÁRIO:

A H O R T A  J A R D I M  S E N S O R I A L  E  A F E T I V O

FICHA TÉCNICA
CARACTERÍSTICAS GERAIS

PARTES COMESTÍVEIS: pétalas e sementes

SABOR: levemente amargo

TEXTURA: seca

CONSUMO: cruas, desidratadas ou prensadas

HARMONIZA BEM COM: tacos, panna cottas,

saladas e infusões



Prato por Broto cozinha Autoral

Gin com gelos florais



Ovo de brigadeiro com macarons
Cristiane Santos Gastronomia



FLORES TÓXICAS

Atualmente é possível encontrar uma ampla

variedade de flores bastante conhecidas para

alimentação humana, outras ainda estão sendo

estudadas. Por isso, é de extrema importância

consumir apenas as espécies seguras e com

comprovação cientifica. Apesar de 85% da

flora mundial ser comestível, temos os demais

15% com compostos antinutricionais e/ou

tóxicos ao nosso organismo que impede o seu

consumo.

Algumas espécies de plantas desenvolveram

toxicidade e/ou venenosidade para se

defenderem tanto de organismos parasitas

e/ou patogênicos quanto, principalmente, da

fauna herbívora. Essa toxicidade pode fazer

mal para nós, humanos, e para os animais.

Certas flores são tão irritantes que podem

ocasionar graves erupções cutâneas em

diversas partes do corpo como mãos, braços,

pernas e rosto. Outras podem até mesmo,

levar à óbito. Agora imagine as consequências

desse veneno circulando em nossas

entranhas.

Os Narcisos (Narcissus), por exemplo, contém

cristais tóxicos que podem causar inchaço e

feridas incrivelmente dolorosas. Já o

Catharanthus, popularmente conhecido como

Vinca ou Beijo, contém alcalóides altamente

tóxicos usados   na quimioterapia. Os

Rododendros (Rhododendron) e as tão

admiradas Rosas do desertos (Adenium

obesum) são tão tóxicos que podem inclusive,

levar à óbito. Algumas espécies não

comestíveis são muito parecidas com as

comestíveis e chegam a confundir se você
não tiver conhecimento suficiente para

diferenciá-las.

Impatiens

(Impatiens walleriana)

Vinca

(Catharanthus sp.)

Jasmim do caribe

(Plumeria pudica)

Jasmim manga

(Plumeria rubra)



FLORES TÓXICAS

Pesquise sempre, caso a caso. Use cautela e

bom senso na hora de escolher as flores que

você vai colocar em seu prato para não

transformar algo prazeroso em uma

obsessão por flores “comestíveis" que na

realidade não são.

Outro fator importante à ser abordado é que,

algumas espécies, como o tomate, possuem

frutos comestíveis porém, suas flores não.

Outras como a Lantana/Goiabinha (Lantana

camara), possuem as folhas tóxicas, com

suas flores aptas ao consumo. Ou seja, não é
por que a planta dá flores e/ou frutos

comestíveis que todas as outras partes

também serão.  Existem aquelas também

que  precisam de processos, como o

branqueamento (choque de temperatura),

para quebrar qualquer resquício tóxico que

possa ter e permitir o consumo sem

incidentes.

 

Confira alguns exemplos de flores tóxicas,

muito comuns de serem encontradas,

alertando ainda para redobrar os cuidados

caso tenha crianças em casa ou animais

domésticos.

 Click aqui e acesse para

entrar no grupo do

WhatsApp: 

Flores Comestíveis 

Violeta verdadeira

(Viola odorata)

Violeta africana

(Saintpaulia)

Manacá da Serra

(Tibouchina mutabilis)

Manacá de Cheiro

(Brunfelsia uniflora)

Foto: Alamy/shapencolorFoto: Alamy/shapencolor

Foto: Mauricio Mercadante (flickr.com) Foto:Juliana Valentini (deverdecasa.com)

https://chat.whatsapp.com/HmKfo8TyduO5dqF5gS8wCu


FLORES TÓXICAS

Lilium sp.

Lírio

Digitalis purpurea

Dedeiras

Iris sp.

Íris

Rhododendron spp

Azaleia
Alstroemeria hybrida

Astromelia

Euphorbia milii

Coroa de cristo
Nerium oleander

Espirradeira

Hydrangea macrophylla

Hortensia

Zantedeschia aethiopica

Copo de leite

https://www.casadasciencias.org/imagem/9230


acozinhadomarcos

(84) 99985-7161

PERSONAL CHEFE E
INSTRUTOR DE GASTRONOMIA 

Especialista em
cozinha regional

brasileira. 
 Desenvolve

receitas utilizando
flores comestíveis e

 corantes naturais,
com foco em

cozinha autoral.

Chef Marcos Alves

Embaixador da Clitória em Natal/RN



ONDE COMER?

Listamos a seguir
alguns lugares e

serviços em Natal que
oferecem flores

comestíveis em seus
cardápios e criações

gastronômicas. 
Bom apetite!

Fo
to

: K
fé
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a 

V
ila
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Horário de funcionamento: de terça à

domingo a partir das  19h. 

O restaurante oferece drinks duplos,

música ao vivo, rolha livre e menu em 3

etapas. Para consultar a programação,

acesse o perfil no insta.

Av. Afonso Pena, 1196, Tirol. Contato: (84)

98146-9345/2130-1913
Restaurante Japonês contemporâneo À La Carte.

R. Hélio Galvão, 299 - Ponta Negra, Natal/RN.

Horário de funcionamento: almoço de

terça à domingo, das 11:30h às 15h. Jantar

de quinta à sábado às 22h. 

O restaurante oferece drinks clonado, rolha

livre, menu à la carte e menu degustação 3

e 4 etapas. Acesse o perfil no insta e

confira a programação na integra.

Fabricação de pães - doces e salgados -

flowertones, antepastos, conservas e

bolos  sob encomendas. Oferece serviço

de entrega (Uber flash).

Cozinha autoral
O Poeta

Bistrô
Lótus Fusion

Cuisine Japanese
Broto

Na Mesa
Aperitivos

Kfé da Vila
Vila Santa Rosa

Tempero de Jardim
Cozinha Rústica e Afetiva

Avenida Gandhi, 1750 - Nova Parnamirim/RN

Maiores informações pelo: (84) 99847-2882

Empresa pioneira no Nordeste com Grazing

Food. Oferece serviços de cathering.

Academia Jaime Lourenço - R. Dr. Nilo Bezerra

Ramalho, 1706 - Tirol, Natal/RN. 

Horário de funcionamento: segunda à

sábado 13h as 20h.

Um cantinho aconchegante situado na Vila

Santa Rosa. Ideal para reunir os amigos e

fazer aquele Happy Hour.

Horário de funcionamento: de segunda à

sábado, das 12h às 23h.

Arte e gastronomia reunidos em um lugar

inspirador: os jardins da Academia de Belas

Artes Jaime Lourenço. Reservas pelo link

disponível no perfil da bio (Instagram).

Av. Afonso Pena, 565 - Loja 2 - Tirol, Natal/RN Encomendas pelo telefone (84) 99178.9937 

 (whatsapp/telegram) - Contato: Iatamyra Rocha



Horário de funcionamento: de terça à

domingo a partir das 19h. A empresa 

 dispões de serviço de buffet com mesas

fixas para eventos, bem como

encomendas avulsas de entradinha,

antepastos e cestas para presentear.

R. Monsenhor Honório, 218 - Tirol, Natal/RN

Contato: (84) 99974-4817 

R. Frei Henrique de Coimbra, 3426 - Candelária,

Natal - RN. Contato: (84) 99119-7235

Solicitação de orçamento com agendamento

prévio pelo:  (84) 98119-0189.  Contato: Glênia

Horário de funcionamento:  de terça à

sábado, das 09h às 17:30h. Buffet com

ponto fixo para realização de eventos.

Oferece produtos e serviços de qualidade.

O espaço conta ainda com área para

fumantes e entrega à domicílio. 

Horário de atendimento: de terça à

sábado, das 9h às 17h. 

Confeitaria vegana, inclusiva e artesanal

que prima pela confecção de produtos

repletos de sabor, apelo estético, insumos

de qualidade e totalmente livres de

crueldade. Oferece serviço de delivery.

Avenida Marechal Floriano Peixoto, 304 -

Petrópolis.  Natal/RN. Tel: (84) 99118-4243. 

 Contato: Silvia

Horário de atendimento: de segunda à

sábado, das 9h às 18h. 

Confeitaria vegana com produção de

doces e salgados artesanais. A empresa

dispõe também de opções inclusivas sem

glúten e sem açúcar. 

Gastronomia
Oito Coquetéis

Open Bar Premium
Raquel Costa

Gastronomia
Renata Motta

Solicitação de orçamento com agendamento

prévio pelo: (84) 98888-3888. Contato: Paulo

Magical Vegan
Confeitaria vegana

Vanilla Vegan
Confeitaria vegana

Dona Celi
Confeitaria afetiva

Solicitação de orçamento com agendamento

prévio pelo:  (84) 98713-7540 

Horário de funcionamento:  de segunda à

sexta das 11:00hs as 15h.

Confeitaria afetiva e artesanal. Sabores

inesquecíveis para despertar os melhores

sentimentos e encantar os olhos com

Bolos Festivos e a torta Cookie Carolina. 

Empresa com 12 anos de atuação no

segmento de bebidas. Oferece serviço de

bar completo para eventos de pequeno,

médio e grande porte, uma cartela de

drinks autorais e mais uma equipe de

profissionais treinados para animar sua

festa de formatura, casamento, 15 anos. 
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ONDE 
COMPRAR?

Confira a lista dos
principais produtores
de flores comestíveis

orgânicas da
atualidade no Brasil
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Casal no Sítio Zen (@casalnositiozen)

Erva-Sal Microverdes (@erva_sal)

Kyo Cogumelos (@kyocogumelos)

Bahia

Flora Orgânicos (@flora_organicos)

Quinta das Tuias (@quintadastuias)

Distrito Federal

Linda Flores Comestíveis (@lindaflorescomestiveis)

Hidroponia Rosa de Saron (@hidroponia_rosadesaron)

Espírito Santo

Flor de Liz (@flordelisfloresfortaleza)

Horticultor do Norte (@horticultordonorte)

Ceará

Chácara Maria Emília Orgânicos

(@chacaramariaemiliaorganicos)

Flores Comestíveis Londrina (@laisrossetto)

JP Horta Urbana (@jp_hortaurbana)

Larranhaga (@lilianlarranhaga)

Lavandário Vale dos Sonhos (@lavandariovaledossonhos)

Paraná

Fazenda Adriana (@fazendaadriana)

Hidroponia Rosa de Saron Go (@hidroponia_rosadesaron.go)

Sorrel Orgânicos e Decorativos (@sorrel.od)

Goiás

Flores Comestíveis CG (@florescomestíveiscg)

Mato Grosso do Sul

Ervas Dei Falci (@ervasdeifalci)

Sítio Matumbi (@sitio_matumbi)

Verdes Ilma Correa (@ilma.correa)

Minas Gerais

Terra Verde Microvegetais (@terraverdemicrovegetais)

Recife

Arranjo Local da Penha (@arranjolocalpenha)

Mawi Brotos (@mawibrotos)

Orgânicos da Fátima @organicosdafatima)

Panclândia (@panclandia)

Sabor de Flor (@sabordeflor.florescomestiveis)

Quintal Rural (@quintal_rural)

Rio de Janeiro

Família Bellé (@familia.belle)

Feira Ecológica do Bom Fim (@feiraecologicadobomfim)

Orgânicos EcoFerrabraz (@ecoferrabraz)

Paulinho Ervas e Flores (@paulinhoervaseflores)

Sabor de Flor (@sabordeflor.florescomestiveis)

Sitio Piquiri (@ositiopiquiri)

Rio Grande do Sul

Ahorta Viveiro (@ahortaviveiro)

Caminho das Indias (@especiariasnaturais)

Natural Hortifruti (@naturalhortifrutidelivery)

Rio Grande do Norte

Alma Orgânica (@almaorganicalz)

Amanhar Flores Comestíveis (@amanhar.plantascomestiveis)

Extrato da Natureza Orgânico (@extratodanaturezaorganicos)

Fazenda Intié (@fazenda.intie)

Flores e Sabores @floresesaboresbigua)

Flores Comestíveis do Campo (@florescomestiveisrr)

Plant Orgânicos (@plantorganicos)

Rustica Flor da Ilha (@rusticafloredailha)

Santa Catarina

Microverdes Aju (@microverdesaju)

Sergipe

Calusne Farms (@calusnefarms)

Chácara Tabebuia (@chacaratabebuia)

DRO Ervas (@droervaseflores)

Ervas Finas Horticultura (@ervas.finas)

Fazenda Maria (@fazendamaria)

Flores Suffiatti (@suffiatti_flores_comestiveis)

Gastro Flowers (@gastro.flowers)

Jardim Encantado do Bosque (@jardim_encantado_do_bosque)

Nume Botânico (@numebotanico)

O Lavandário (@lavandario_cunha_sp_brasil)

República do Jardim (@republicadojardim)

Sítio Pica Pau (@sitiopicapaumicroverdes)

Super Green (@supergreen.mv)

São Paulo



Este  guia foi idealizado com o intuito de divulgar e propagar o uso das flores comestíveis como

alimento real e nutritivo. 

A pesquisa teve início em 2021 e de lá pra cá sofreu diversas modificações até chegar no

resultado que hoje é apresentado. 

80% do conteúdo  produzido é resultado de um cruzamento de informações baseado em

conhecimento científico, popular e empírico: teses, artigos, trabalhos acadêmicos,

transcrições de lives e anotaçõs de uso e experimentações pessoais, vídeos, revistas, livros e

cartilhas em PDF além de sites - nacionais e internacionais. Esses recortes contribuíram para a

investigação e curadoria de dados analisados. 

As referências utilizadas no fichamento foram preservadas e omitidas da publicação por uma

opção da autora, visto que a quantidade reunida renderia quase um catálogo. Porém todas elas

(as referências) estão disponíveis para consulta em uma biblioteca virtual cuja criação visa

reunir ao máximo a quantidade de informações e materiais sobre o assunto. 

Reforçamos mais uma vez que as informações contidas nesse guia, não podem de forma

alguma substituir o aconselhamento médico preciso para cada pessoa. A ciência muda

frequentemente à medida que novas descobertas são feitas, e algumas flores podem ser mais

ou menos perigosas para pessoas com diferentes condições de saúde. 

Para finalizar, esclarecemos que a pesquisa foi realizada na ausência de qualquer relação

comercial ou financeira que pudesse ser interpretada como um potencial conflito de

interesses.

Atenciosamente, Pollyanne Azevedo.

B I B L I O T E C A  V I R T U A L

F L O R E S  C O M E S T ÍV E I S  
Clique na imagem do google drive e acesse!

https://drive.google.com/drive/folders/1yW51BL0DTErw5-oOD-OSsAgdWNtl59fZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yW51BL0DTErw5-oOD-OSsAgdWNtl59fZ?usp=sharing

