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CURGETE

A curgete é um cultivo que pertence à família das abóboras. A curgete vem em diferentes formas,

variando entre o verde, o amarelo e o verde amarelado. Em termos de forma também existe uma

escolha variada.

Como usar a curgete na cozinha

Quanto mais pequena for a curgete, melhor sabe. É possível reconhecer um produto de cultura

biológico pelos pontos brancos que tem na sua pele. Uma curgete pode ser comida cru, cozinhada,

grelhada, estufada ou em pickle. Se a curgete for muito grande, é necessário tirar-lhe as sementes.
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CURGETE
Armazenamento adequado

No compartimento dos vegetais no frigorífico. Uma curgete fresca manter-se-á fresca durante uma semana. Em

nenhuma situação estas devem ser guardadas ao lado de frutas ou tomates, isto porque a proximidade destes

frutos ou vegetais faz com que a curgete apodreça. Uma curgete nunca deve ser armazenada abaixo dos 5ºC.

Boa distribuição de espaço no canteiro, usando plantas altas e baixas, com a utilização de bons nutrientes

presentes no solo através da rotação de culturas de plantas fortes, médias ou fracas.

A co-plantação de ervas e flores como medicina contra parasitas, bactérias e fungos.

Utilização do estrume natural para libertar o solo e repor nutrientes.

Exploração de pré e pós culturas.
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ABÓBORA

As abóboras são um género de plantas da família cucurbita. Os representativos conhecidos são a

abóbora gigante, abóbora-menina, Hokkaido e cabaça. Existe apenas uma forma bastante limitada

de distinguir os tipos de abóboras durante o cultivo. Mais importante são as formas de as usar.

Como usar a abóbora na cozinha

As abóboras são usadas como vegetais cozidos, assados ou cozinhados. A abóbora pode ser seca

e preservada dessa forma.

Em alguns países, a tarte de abóbora é um prato tradicional. As sementes podem ser comidas

assadas como um snack e o azeite de semente de abóbora provem destas. As flores podem ser

usadas como decoração ou podem ser cozinhadas.
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ABÓBORA

Armazenamento adequado

As abóboras devem ser sempre guardadas o mais fresco e escuro possível. Algumas 

variedades de abóbora, como a Hokkaido, pode manter-se durante vários meses. Se a 

abóbora já estiver cortada, pode ser guardada no frigorífico durante 2 a 3 dias. A temperatura 

ideal de armazenamento deve ser de 12ºC.

São sensíveis ao frio e há humidade.
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COUVE-FLOR/BRÓCOLO
O brócolo cresce de uma forma parecida à couve-flor e, tal como a couve-flor, os fluoretos da

cabeça consistem em inflorescências que ainda não se desenvolveram; ao contrário da couve-

flor, os botões de flor estão bem desenvolvidos e visíveis. A cabeça tem, por norma, uma cor

entre azul-escuro e azul esverdeado. Variedades roxas, amarelas e brancas são menos comuns

Como os usar na cozinha

Com os brócolos e as couves-flor, nós consumimos, maioritariamente, os floretes deliciosos.

Estes são, inflorescências botanicamente não formadas. Semelhantes às outras variedades de

repolho, as folhas que envolvem o vegetal podem também ser preparadas. Se se remover a pele

ligeiramente áspera do caule do brócolo e a cozinhar, esta tem um sabor semelhante ao de um

aspárago – antes também chamado de “repolho aspárago”.
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COUVE-FLOR/BRÓCOLO
Armazenamento adequado

Brócolos e couves-flor frescas podem ser reconhecidos pela suas cores vibrantes e as flores

fechadas quando se compram. Estas devem ser guardadas num local fresco, de preferência

em película aderente e no compartimento dos vegetais no frigorífico. Desta forma eles durarão

até 3 dias. Se forem armazenados num local demasiado quente, eles perdem até pelo menos

10% do seu conteúdo de vitamina C.

No processo de armazenamento, são formadas enzimas que provocam um apodrecimento

mais precoce. De forma a prevenir isto, o brócolo e a couve-flor podem ser descascados

ligeiramente e, imediatamente depois, congeladas. Isto desativa as enzimas.
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CENOURA

As cenouras são uma planta herbácea bienal, no entanto, é apenas cultivada uma vez por ano

– com exceção da produção de sementes. No primeiro ano, é formada uma folha roseta de

base, com dupla ou tripla folha penada e uma raiz primária. Com o crescimento, esta vai-se

tornando numa geófita. No segundo ano, o exo axial alonga, a folha em roseta dissolve-se e

desenvolve um caule de flor enrolado e ramificado.

Como usar a cenoura na cozinha:

Para além da cenoura em si, também é possível comer as folhas verdes que a acompanham.

A partir destas é possível fazer Pesto, misturando-as com tomate seco, alho, xarope de maple,

azeite e sal.
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CENOURA

Armazenamento adequado

Para uma cenoura inteira, é melhor retirar os verdes no topo. As cenouras são melhor

armazenadas no compartimento dos vegetais no frigorífico. É aqui que prevalece a

temperatura ideal. Idealmente, os vegetais devem ser guardados ligeiramente húmidos. Por

exemplo, pode-se embrulhar cenouras num pano húmido. Como alternativa, pode-se encher

latas ou frascos com água fresca, onde as cenouras podem estar dentro ou em cima destes.

Neste caso, um tubérculo deve também ser armazenado num frigorífico e a água deve ser

mudada regularmente. Desta forma, as cenouras irão manter-se boas até duas semanas.
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ERVAS
O manjericão é uma erva anual com cerca de 20-25 cm de altura. Os seus ramos são

quadrados, concisos, côncavos e, maioritariamente glabros, com uma cor acastanhada no seu

topo. As suas folhas verdes têm cerca de 3-5 cm, numa forma oval alongada e espaços

irregulares entre as folhas. Pertence à família dos labitas, onde a distinção é feita entre o

jardim e o cultivo. No primeiro caso, depois de semear numa estufa, é transplantado para solo

aberto, onde, no outro caso, é diretamente semeado no solo.

A salsa é uma planta herbácea bienal. É, mais ou menos, uma raiz em forma de beterraba.

Desta crescem, por norma, vários ramos glabros, que são eretos, com pedúnculos ligeiramente

rasurados, frequentemente tubulares. Todas as partes da planta são glabras. A salsa atinge

alturas de 30 a 90 cm, chegando raramente aos 100.

Endro é uma planta aromática e uma erva medicinal bastante conhecida. O cebolinho atinge

uma altura de 40 a 120 cm e floresce entre julho e setembro. As suas folhas finas são a sua

imagem de marca. As flores de endro são verdes e amarelas e têm a forma de uma umbela

dupla, que contem de 15 a 30 ramos.
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ERVAS
Como usar as ervas na cozinha

As folhas finas de muitas ervas podem ser usadas para condimentar ou realçar o sabor, mas

são também os caules relativamente fortes que ficam bem num smoothie, salada e sopa, e dá-

lhes um sabor especial. Com as flores de endro é possível condimentar vinagres e azeite e

tornar os pickles de pepinos saborosos.

Armazenamento adequado

Se for para guardar as ervas frescas durante apenas uns dias, basta enrola-las num pano

húmido ou salpica-las com água limpa e coloca-las numa caixa de plástico dentro do frigorífico.

Grandes amontoados de ervas pode ser mantidas fresca durante alguns dias como um

bouquet de flores, dentro de um copo de água. Isto funciona ainda melhor com um pouco de

dextrose. As ervas frescas podem também ser congeladas e guardadas no congelador durante

até um ano. Para tal, lave as ervas, seque-as com cuidado e remova as folhas murchas. Pode

corta-las em pedaços pequenos ou simplesmente remover as folhas e congelar assim, dentro

de um saco apropriado.
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