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Conheça os nossos produtos
Desde 2002 que existe um maravilhoso projeto de
Agricultura Biológica urbana, em pleno coração
de Vila Nova de Gaia, entre o rio e o mar. Aberto
ao público e com uma enorme vocação para
partilhar, tem servido de inspiração a uma legião
de novos agricultores que vão surgindo um pouco
por todo o país.

O ecossistema agrícola urbano do Cantinho
das Aromáticas é único no género na
Europa Ocidental, local onde se produzem e
transformam mais de 30 ervas aromáticas.
Convidamo-lo a embarcar connosco nesta
viagem de descoberta de sabores e aromas
deliciosamente portugueses.
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O nosso projecto já foi reconhecido por diversas vezes.
2008: 1º Prémio “Agricultor sobresaliente en actividades inovadoras 2008”.
2011: 1º Prémio de Inovação para a Sustentabilidade (EBAEpis) - European Business
Awards for the Environment 2011 na categoria Processo.
2013: Prémio Vida Rural - Empresa Agrícola do ano 2013, categoria Marketing Agrícola.
2014: Great Taste Awards - Limonete Lote Reserva (3 estrelas - a distinção máxima),
Erva-príncipe Lote Reserva (1 estrela).
2015: Great Taste Awards - 1 estrela em Erva-príncipe Lote Reserva, Hortelã-pimenta
Lote Reserva, Conspiração D’Ouro e Especialidade da Casa - Tisanas
2015: Produto Artesanal do Ano – Erva-príncipe Lote Reserva – Essência do Vinho.
2015: Menção Honrosa - Prémio Nacional de Agricultura – Categoria Empresas.
2015: Menção Honrosa com a criação dos Produtos Lotes Reserva - Green Project
Awards – Categoria Agricultura, Mar e Turismo.
2016: Great Teste Awards - Tisanas Amor perpétuo, Conspiração D´Ouro, Doce Menta
e Especialidade da casa (2 estrelas) e Erva-príncipe Lote Reserva, Hortelã-vulgar Lote
Reserva e Manjericão-canela (1 estrela).

reserva
LOTE

Manter o foco no prazer é o principal objectivo dos lotes reserva para infusão!
Ao colher seletivamente as extremidades
das plantas nos dias mais compridos e
quentes do ano, garantimos que a composição das folhas em óleos essenciais,
açúcares e outros compostos é superior.

Desta forma criámos um produto
totalmente inovador, com notas de prova
extraordinárias, facilmente perceptíveis
por qualquer consumidor.

A intensidade de aroma revela-se numa infusão suave, leve, sem adstringência!
Uma experiência sensorial incomparável, somente possibilitada pelo nosso
empenho e dedicação.

LOTE
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R ES E R VA

TOMILHO-LIMÃO

LIMONETE

HORTELÃ-VULGAR

ERVA-PRÍNCIPE

HORTELÃ-PIMENTA

Thymus x citriodorus

Aloysia triphylla

Mentha spicata

Cymbopogon citratus

Mentha x piperita

Com um verde imaculado, somos
seduzidos pelo seu aroma cítrico
a limas frescas, que se repercute no
palato com notas persistentemente
cítricas, conferindo-lhe um corpo
aveludado e um final de boca
ligeiramente ácido, que perdura.

Com um verde sumptuoso, o seu
aroma delicadamente cítrico
combina com o viçoso sabor
frutado, onde se descobrem as
notas a limão e um aprazível final
de boca persistente.

De um verde-claro tremeluzente,
os frugais aromas mentolados
desta infusão despertam-nos os
sentidos com a sua frescura.
O sabor suave a flores e travo a
mentol imprimem uma leveza
aveludada com perdurante vigor.

De um verde-claro brilhante,
envolve-nos com o seu intenso
aroma cítrico e delicado. Na
boca destacam-se as notas a
limão e a casca de lima, com um
toque doce e fresco que se traduz
numa subtileza única.

85ºC

3g

7 min

85ºC

3g

7 min

80ºC

3g

5 min

95ºC

5g

7 min

De dourado-intenso e brilhante,
invade os sentidos com as notas
a especiarias e mentol.
Na boca refresca o palato com
um travo delicado a pimenta,
culminando numa fantástica
explosão de mentol.

80ºC

3g

5 min
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SÃSO
INFAU
QUETA
S

S A Q U E T A S    
Para os mais comodistas ou para os que
não dispensam uma infusão no trabalho,
as saquetas individuais são a solução ideal
para preparar infusões!

Divertidas e coloridas embalagens com úteis informações sobre
a correcta preparação da infusão bem como as suas respectivas
descrições sensoriais.
Continuamos a garantir a qualidade da matéria-prima,
proporcionando-lhe uma fantástica experiência sensorial na nossa
versão mais prática.
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SAQ U E TAS

TOMILHO-LIMÃO
Thymus x citriodorus

De amarelo palha cintilante, invade-nos o
olfacto com o seu aroma a ervas de onde se
destacam as notas a lima e alfazema. 
A intensidade aveludada e ligeiramente ácida
perdura num delicioso e refrescante final 
de boca cítrico.

TOMILHO BELA-LUZ
Thymus mastichina

85ºC

7 min

  OK

De amarelo palha, possui aromas complexos
que lembram citrinos, resina e eucalipto seco.
O sabor intensamente fresco invade-nos,
deixando antever notas de rebuçados
de mentol e limão.

HORTEL Ã -PIMENTA
Mentha x piperita

De um dourado brilhante, o seu aroma mentolado
possui notas expressivas a especiarias e eucalipto.
O seu travo refrescante a mentol e pimenta
é surpreendentemente doce, realçando-se a
frescura de uma intensidade duradoura.

85ºC

   5 min

  OK

ERVA -PRÍNCIPE
Cymbopogon citratus

90ºC

5 min

  OK

CAVALINHA

De verde-claro brilhante, liberta um intenso
aroma cítrico que lembra rebuçados de limão.
Na boca, as acentuadas notas cítricas possuem
um sabor doce e fresco, deixando uma
sensação de frescura e vivacidade que perdura.

Equisetum arvense

De tom claro, dos aromas suaves que a
compõem realçam-se notas vegetais a palha.
Na boca apresenta uma agradável suavidade
revelando um interessante travo vegetal no final.

85ºC

5 min

  OK

90ºC

   5 min

   OK
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SAQ U E TAS

TÍLIA

ERVA -CIDREIR A

Tilia sp.

Melissa officinalis

De dourado-translúcido, o aroma floral delicado
reconforta-nos o estado de espírito.
O sabor surpreendentemente refrescante
deixa antever notas de néctar de flores e mel,
revelando um final de boca ligeiramente
adocicado.

95ºC

  7 min

  OK

De amarelo-intenso invade os sentidos
com deliciosas notas cítricas, ligeiramente
anisadas. Na boca revela um sabor redondo
e suave, composto por notas de erva-doce e
limão.

90ºC

  5 min

  OK

CAMOMILA

LIMONETE

Chamaemelum nobile

Aloysia triphylla

De amarelo-brilhante, exala um doce
aroma que lembra néctar e mel. Possui uma
estrutura delicada e agradável com um
sabor suave, ligeiramente doce e com notas
a pimenta branca.

95ºC

  7 min

  OK

De amarelo-brilhante, tem aroma frutado e
penetrante. Realçam-se as notos cítricas de
casca de limão. A intensidade e vivacidade
tornam a persistência longa, subsistindo um
delicioso travo cítrico.

85ºC

    5 min

   OK

www.cantinhodasaromaticas.pt

INFUSÕES
A linha de infusões Cantinho das Aromáticas possui
17 referências distintas disponíveis em embalagens
inovadoras, repletas de cor e de informação útil.
Dentro de cada embalagem o consumidor encontrará um produto de alta qualidade que foi sujeito
ao melhor tratamento e selecção, para que o possa
desfrutar em qualquer ocasião.
As plantas foram colhidas recorrendo às melhores
técnicas agronómicas e foram secas de forma a
preservar a cor e os aromas. Foi realizada uma criteriosa selecção do material, tendo-se privilegiando as
folhas em detrimento dos caules, removendo assim os
materiais que conferem amargor e adstringência às
suas infusões.
As ervas foram acondicionadas em embalagens
ideais à preservação dos aromas. Desta forma o fecho
fácil “tipo zip” permite uma fácil abertura e uma adequada selagem para que os aromas não se dissipem.
A opacidade das embalagens protege ainda os aromas das ervas da degradação por acção da luz.
No exterior de cada embalagem está estampada a
matriz que representa o ecossistema complexo e equilibrado, fundamental na obtenção da grande qualidade
dos nossos produtos.
Com a finalidade de esclarecer e informar o consumidor, colocámos rótulos em bilingue que fornecem
úteis informações acerca da correcta preparação das
infusões, bem como descrições sensoriais que facilitam a escolha do consumidor, de acordo com a sua
preferência.
Uma experiência sensorial inesquecível!
Infusões que expressam a sua vivacidade
dançando no seu palato.
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INFU S Õ ES

A LFAZEMA

CAM OMIL A

CAVA L I NHA

E QU I NÁCE A

E R VA - C I D R E I R A

E R VA - P R Í N C I P E

Lavandula angustifolia

Chamaemelum nobile

Equisetum arvense

Echinacea purpurea

Melissa officinalis

Cymbopogon citratus

De cor lilás-suave, delicia com
o aroma fortemente perfumado. 
Com notas florais que se
acentuam na boca, confere uma
estrutura forte, á
 cida e persistente.

De amarelo-brilhante, exala um
doce aroma que lembra néctar
e mel. P
 ossui uma estrutura delicada e agradável com um sabor
suave, ligeiramente doce e com
notas a pimenta branca.

De tom claro, dos aromas suaves
que a compõem realçam-se notas
vegetais a palha.
Na boca apresenta uma agradável
suavidade revelando um
interessante travo vegetal no final.

De amarelo-escuro, o aroma vegetal seco é apimentado pelas notas
de especiarias.
De intensidade suave, o corpo
redondo revela na boca traços
a pimenta branca que em conjunto
com o sabor vegetal lhe conferem
um agradável e leve paladar.

De amarelo-intenso invade os
sentidos com deliciosas notas
cítricas, ligeiramente anisadas.
Na boca revela um sabor
redondo e suave,composto por
notas de erva-doce e limão.

De verde-claro brilhante, liberta um
intenso aroma cítrico que lembra
rebuçados de limão. Na boca as
acentuadas notas cítricas possuem
um sabor doce, deixando uma
sensação de frescura e vivacidade
que perdura.

85ºC

3g

5 min

90ºC

3g

5 min

85ºC

3g

5 min

90ºC

3g

5 min

85ºC

3g

5 min

90ºC

3g

5 min
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INFU S Õ ES

F UN C HO

HIPERICÃO-DO-GERÊS

HOR T EL Ã -P IMENTA

HORTELÃ-VULGAR

LI MON E TE

MA N J E R I CÃO

Foeniculum vulgare

Hypericum androsaemum

Mentha x piperita

Mentha spicata

Aloysia triphylla

Ocimum basilicum

De coloração amarelo-palha,
possui um aroma intensamente
anisado com notas a cogumelos
e vegetal seco. O corpo aveludado revela a adstringência no
final de boca onde se destacam
notas intensamente anisadas,
realçando-se ainda a doçura.

De amarelo-suave, surpreende
com a intensidade de aroma.
No primeiro instante lembra frutos secos temperados com noz-moscada. Na boca a intensidade
e adstringência remetem para
notas a avelã e noz que persistem
no palato.

De dourado-brilhante, o aroma
mentolado possui notas
expressivas a especiarias e
eucalipto. O travo refrescante
a mentol e pimenta é
surpreendentemente doce,
realçando-se uma frescura de
intensidade duradoura.

De dourado-brilhante, deslumbra
com o aroma suavemente perfumado, recordando flores de
jasmim e passeios no campo.
O palato é simultaneamente
refrescado pelo seu travo suavemente mentolado e adocicado
pelas notas florais apimentadas.

De amarelo-brilhante, tem aroma
frutado e penetrante. Realçam-se
as notas cítricas de casca de limão.
A intensidade e vivacidade tornam
a persistência longa, subsistindo
deliciosas notas cítricas.

De um intenso e dourado-brilhante possui um harmonioso
aroma a especiarias. Às notas de
cravinho e pimenta, junta-se o
toque doce a feno cortado.
Na boca é revelado o traço a
mentol e eucalipto tornando-a
inesquecivelmente fina e intensa.

80ºC

3g

5 min

85ºC

3g

7 min

85ºC

3g

5 min

80ºC

3g

5 min

90ºC

3g

7 min

85ºC

3g

7 min
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INFU S Õ ES

MANJERICÃO-CANELA

MANJERICÃO-LIMÃO

PE R PÉ T UA -ROXA

TOMI LH O BE L A - LU Z

TOMI LH O- LI MÃO

Ocimum basilicum ‘Cinnamon’

Ocimum x citriodorum

Gomphrena globosa

Thymus mastichina

Thymus x citriodorus

De dourado-intenso, o aroma
envolvente perdura na boca, com
notas a especiarias onde se destaca
a canela. Finaliza com um toque
supreendentemente doce e macio.

De dourado cintilante, o bouquet
aromático compõe-se por notas a
cravinho, pimenta-branca e toranja.
Na boca revela um corpo aveludado
repleto de especiarias, envolto num
travo intenso a lima e limão.

De um magenta apaixonante, exala
uma palete de aromas da terra. 
As notas a beterraba, batata-doce
e cogumelos são adocicados pelos
aromas florais de rosas.
A suavidade do sabor e ausência
de adstringência fazem desta uma
bebida agradavelmente neutra.

De amarelo-palha, possui aromas
complexos que lembram resina e
eucalipto seco. O sabor intensamente fresco deixa antever notas de
rebuçados de mentol.

De amarelo-palha cintilante, invade
o olfacto com o aroma de ervas de
onde se destacam as notas a lima
e alfazema. A intensidade aveludada e ligeiramente ácida perdura
num delicioso e refrescante final de
boca cítrico.

85ºC

3g

7 min

85ºC

3g

7 min

90ºC

3g

10 min

85ºC

3g

5 min

85ºC

3g

7 min
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CONDIMENTOS
A linha de condimentos Cantinho das Aromáticas
possui 19 referências distintas disponíveis em embalagens inovadoras, repletas de cor e de informação útil.
Dentro de cada embalagem o consumidor encontrará um produto de alta qualidade que foi sujeito ao
melhor tratamento e selecção, para que os cozinhados ganhem o toque mágico de que necessitavam!
As plantas foram colhidas recorrendo às melhores
técnicas agronómicas e foram secas de forma a preservar a cor e os aromas. Foi realizada uma criteriosa
selecção do material, tendo-se privilegiado as folhas
em detrimento dos caules. Desta forma asseguramos
que o consumidor estará a acrescentar os aromas
que encontra nas plantas vivas aos seus cozinhados!
As ervas foram acondicionadas em embalagens
ideais à preservação dos aromas. O fecho fácil “tipo
zip” permite uma fácil abertura e uma adequada selagem para que os aromas não se dissipem. Por outro
lado a opacidade das embalagens protege ainda os
aromas das ervas da degradação por acção da luz.
Nos rótulos e contra-rótulos em bilingue, o consumidor encontrará dicas para a confecção dos pratos
e uma descrição sensorial de cada erva ou fruto,
fornecendo-lhe uma ideia aproximada do sabor que
acrescentará aos cozinhados. São ainda fornecidas
sugestões de combinações com outras ervas!

Condimentos repletos de sabor que
darão vida aos seus pratos!
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CON D I M EN TO S

ALECRIM

ANETO

CEBOLINHO

Rosmarinus officinalis

Anethum graveolens

Allium schoenoprasum

De aroma intenso, quente e apimentado,
com notas de pinho e cânfora.

De aroma intenso a anis e limão.

De aroma delicadamente picante com notas
a cebola.

ASSADOS

SALMÃO

MOLHOS

DOCES

MARISCO

OMOLETES

GRELHADOS

SALADAS

PEIXE

PÃO

MARINADAS

SALADAS

COENTROS

ERVA -PEIXEIR A

Coriandrum sativum

Mentha cervina

O aroma refrescante e complexo está repleto
de notas de gengibre e limão. Adicione no final
da cozedura para não reduzir o aroma.

De aroma quente e mentolado, é o ingrediente
de eleição utilizado na confecção de pratos
de peixe de rio.

PEIXE

PEIXE DO RIO

MARISCO

PORCO

SALADAS

SOPAS

AÇORDAS

QUEIJOS
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CON D I M EN TO S

ESTR AGÃO
Artemisia dracunculus

FUNCHO

LIMA-KAFFIR

Foeniculum vulgare

Citrus hystrix

O aroma fresco e adocicado é realçado pelas
notas a cânfora e anis.

De sabor subtil, revela deliciosas notas de anis
e pimenta.

Aroma refrescante e floral, parece reunir todos
os cítricos do mundo num só. Sabor explosivo,
persistente, delicado.

PEIXE

VINAGRETE

PEIXE

AVES

PEIXE

MARISCO

SALADAS

SALADAS

MASSAS

VINAGRETE

SOPAS

CARNES

MAL AGUETAS

MANJERICÃO

Capsicum frutescens

Ocimum basilicum

O sabor picante e explosivo torna-a viciante.

Do sabor quente e apimentado, destacam-se
as notas a cravinho, anis e hortelã.

MOLHOS

MOLHOS

CARNES

MASSAS

PEIXE

PIZAS

MARISCO

SALADAS
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CON D I M EN TO S

ORÉGÃOS

MANJERONA
Origanum majorana

POÊJO

Mentha pulegium

Origanum vulgare

De sabor quente e canforado, ligeiramente
amargo.

De sabor intensamente mentolado com
um ligeiro toque amargo.

Do sabor quente e com notas cítricas, 
apresentam um ligeiro travo amargo a cânfora.

MOLHOS

MOLHOS

PEIXE

PIZAS

PIZAS

SOPAS

SALADAS

MASSAS

AÇORDAS

GRELHADOS

SALADAS

SALADAS

SALVA

SALSA

Salvia officinalis

Petroselinum crispum
O aroma picante com notas a anis e limão
revela um sabor forte, apimentado e fresco.
Realça o sabor natural dos alimentos.

De aroma fortemente canforado, é adstringente
e apimentada.

MOLHOS

ASSADOS

CARNE

PORCO

PEIXE

PATO

MARISCO

BORREGO
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CON D I M EN TO S

SEGURELHA

TOMILHO BELA-LUZ
Thymus mastichina

Satureja montana
O sabor apimentado é realçado pelas notas
a pinho e grafite.

De sabor fortemente canforado, intensifica
o sabor natural dos alimentos, sendo um
substituto do sal.

LEGUMINOSAS

CARNES

PEIXE

PEIXE

SALTEADOS

OVOS

CARNES

LEGUMES

TOMILHO-LIMÃO

TOMILHO-VULGAR

Thymus x citriodorus

Thymus vulgaris

De aroma intenso a limão, confere notas cítricas
e frescura aos alimentos.

De sabor pungente com notas a cravinho
e cânfora.

PEIXE

CARNES

AVES

ASSADOS

MARISCO

GRELHADOS

SALADAS

MOLHOS
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TISANAS
Sabia que as nossas tisanas Bio são compostas por diversas ervas aromáticas que
não contêm cafeína e que seleccionámos somente as partes nobres das plantas, como folhas e flores? Com o intuito de
lhe proporcionar prazer desenvolvemos
quatro deliciosas combinações que lhe
reconfortarão o espírito e o corpo!

TISANAS
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AMOR PERPÉTUO

CONSPIRAÇÃO D’OURO

Erva-príncipe
Manjericão-canela
Mistura de Perpétuas

Tomilho-limão
Tomilho Bela-Luz
Alfazema
Perpétua-roxa

Uma história de amor entre uma canela
feita erva com o príncipe de todas elas,
tributo ao romance eterno de Pedro e
Inês. Do dourado intenso e aromas
a especiarias e limão, somos
subitamente remetidos para o cenário
de paixão que haveria de se tornar
lendário, eterno, perpétuo...

90ºC

3g

5 min

3g

ESPECIALIDADE DA CASA
Alecrim
Manjericão
Tomilho-limão
Calêndulas
Hortelã-pimenta

Agastache
Hortelã-pimenta
Hortelã-vulgar

Dois ajudantes de cozinha conspiram
entre si para entrarem na alta
sociedade das infusões. Duas nobres
donzelas enamoram-se perdidamente
por eles e o improvável casamento
acontece na sua boca - que coisa louca!
No baile debutam os aromas vestidos de
dourado intenso com perfume floral,
conduzidos ao sabor de uma valsa cítrica
com notas a mentol, cânfora e eucalipto.

85ºC

DOCE MENTA

7 min

À semelhança de uma música jazz,
a surpreendente doçura harmoniza
a improvável fusão de duas mentas.
Para que a melodia seja perfeita,
junte-se a este trio amarelo-cintilante e
deixe-se surpreender pelo crescendo
final repleto de notas a mentol e anis.

85ºC

3g

5 min

Colhemos quatro típicos ingredientes do
nosso jardim e ousámos
envolvê-los com a frescura de uma flor.
O perfume de um bouquet campestre
e a cor dourada, antecipam uma
fantástica viagem repleta de aromas
a especiarias, limão e mentol.

95ºC

3g

7 min
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MISTURA DE
CONDIMENTOS
Lançámos uma gama com quatro
misturas de ervas aromáticas
perfeitamente equilibradas, tendo sido
desenhadas para facilitar
a sua performance na cozinha.

MIS T U R A

D E

C ON DI M E N TOS
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CAMPO

PR ADO

MAR

HORTA

MISTURA PARA AVES

MISTURA PARA CARNE

MISTURA PARA PEIXE

MISTURA PARA SALADAS

Ideal em pratos de frango, peru
ou codorniz.
Experimente com assados,
salteados e marinadas.

Ideal em pratos de carne de
porco, vaca e borrego.
Experimente com assados,
guisados e molhos.

Ideal em pratos de peixe.
Experimente com marinadas,
assados e molhos.

Ideal em pratos com vegetais.
Experimente com saladas frias ou
quentes.

UMA MISTURA DE:

UMA MISTURA DE:

UMA MISTURA DE:

UMA MISTURA DE:

CEBOLINHO

SALSA

CEBOLINHO

CEBOLINHO

SALSA

TOMILHO BELA-LUZ

ESTRAGÃO

ORÉGÃOS

SALVA

ALECRIM

SALSA

TOMILHO BELA-LUZ

SEGURELHA

SALVA

TOMILHO-LIMÃO

SALSA

TOMILHO-VULGAR
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COMPLEM EN TO S

Caixa de Madeira
para Lote Reserva

Suporte de balcão
para Caixas de Saquetas Infusão Bio
Caixa de Madeira com Saquetas Infusão Bio

TABE L AS

www.cantinhodasaromaticas.pt

NU T R I C I O N A I S

LOTE RESERVA

SAQUETAS

ERVA
PRÍNCIPE

HORTELÃ
VULGAR

LIMONETE

TOMILHO
LIMÃO

ERVA
CIDREIRA

ERVA
PRÍNCIPE

HORTELÃ
PIMENTA

LIMONETE

TOMILHO
BELA-LUZ

TOMILHO
LIMÃO

por 100mL
de infusão

por 100mL
de infusão

por 100mL
de infusão

por 100mL
de infusão

por 100mL
de infusão

por 100mL
de infusão

por 100mL
de infusão

por 100mL
de infusão

por 100mL
de infusão

por 100mL
de infusão

Valor Energético

0,07 Kca

0,07 Kca

0,06 Kca

0,06 Kca

Valor Energético

0,065 Kca

0,153 Kca

0,029 Kca

0,06 Kca

0,075 Kca

0,078 Kca

Proteínas

0 mL

0 mL

0 mL

0 mL

Proteínas

0 mL

0 mL

0 mL

0 mL

0 mL

0 mL

Cinzas

0 mL

0 mL

0 mL

0 mL

Cinzas

0 mL

0 mL

0 mL

0 mL

0 mL

0 mL

Gordura

0 mL

0 mL

0 mL

0 mL

Gordura

0 mL

0 mL

0 mL

0 mL

0 mL

0 mL

Hidratos de Carbono

0,018 mL

0,017 mL

0,016 mL

0,015 mL

Hidratos de Carbono

0,016 mL

0,038 mL

0,007 mL

0,015 mL

0,019 mL

0,019 mL

INFUSÕES
ALFAZEMA

CAMOMILA

CAVALINHA

EQUINÁCEA

ERVA
CIDREIRA

ERVA
PRÍNCIPE

FUNCHO

HIPERICÃO
DO GERÊS

HORTELÃ
VULGAR

HORTELÃ
PIMENTA

LIMONETE

MANJERICÃO

PERPÉTUA
ROXA

TOMILHO
BELA-LUZ

TOMILHO
LIMÃO

por 100mL
de infusão

por 100mL
de infusão

por 100mL
de infusão

por 100mL
de infusão

por 100mL
de infusão

por 100mL
de infusão

por 100mL
de infusão

por 100mL
de infusão

por 100mL
de infusão

por 100mL
de infusão

por 100mL
de infusão

por 100mL
de infusão

por 100mL
de infusão

por 100mL
de infusão

por 100mL
de infusão

Valor Energético

0,11 Kca

0,06 Kca

0,081 Kca

0 Kca

0,061 Kca

0,08 Kca

0,06 Kca

0,089 Kca

0,05 Kca

0,006 Kca

0 Kca

0 Kca

0 Kca

0,03 Kca

0,02 Kca

Proteínas

0 mL

0 mL

0 mL

0 mL

0 mL

0 mL

0 mL

0 mL

0 mL

0 mL

0 mL

0 mL

0 mL

0 mL

0 mL

Cinzas

0 mL

0 mL

0 mL

0 mL

0 mL

0 mL

0 mL

0 mL

0 mL

0 mL

0 mL

0 mL

0 mL

0 mL

0 mL

Gordura

0 mL

0 mL

0 mL

0 mL

0 mL

0 mL

0 mL

0 mL

0 mL

0 mL

0 mL

0 mL

0 mL

0 mL

0 mL

Hidratos de Carbono

0,027 mL

0,015 mL

0,02 mL

0 mL

0,015 mL

0,02 mL

0,015 mL

0,022 mL

0,013 mL

0,013 mL

0 mL

0 mL

0 mL

0,008 mL

0,006 mL

CONDIMENTOS
ALECRIM

ANETO

CEBOLINHO

COENTROS

ERVA
PEIXEIRA

ESTRAGÃO

FUNCHO

MALAGUETAS

MANJERICÃO

por 100g
de condimento

por 100g
de condimento

por 100g
de condimento

por 100g
de condimento

por 100g
de condimento

por 100g
de condimento

por 100g
de condimento

por 100g
de condimento

por 100g
de condimento

Valor Energético

393,17 Kca

344,25 Kca

386,74 Kca

349,14 Kca

379,2 Kca

376,4 Kca

354,08 Kca

399,3 Kca

342,75 Kca

Proteínas

3,96 g

10,17 g

0,37 g

1,61 g

5,86 g

0,70 g

14,14 g

3,64 g

0,89 g

Cinzas

6,3 g

16,46 g

7,63 g

14,76 g

6,93 g

8,62 g

13,08 g

5,87 g

15,60 g

Gordura

3,67 g

2,02 g

3,45 g

1,63 g

1,39 g

2,18 g

1,28 g

4,55 g

1,03 g

Hidratos de Carbono

86,07 g

71,36 g

88,55 g

82 g

85.82 g

88,49 g

71,50 g

85,94 g

82,49 g

MANJERONA

ORÉGÃOS

POEJO

SALSA

SALVA

SEGURELHA

TOMILHO
BELA-LUZ

TOMILHO
LIMÃO

TOMILHO
VULGAR

por 100g
de condimento

por 100g
de condimento

por 100g
de condimento

por 100g
de condimento

por 100g
de condimento

por 100g
de condimento

por 100g
de condimento

por 100g
de condimento

por 100g
de condimento

Valor Energético

386,72 Kca

370,4 Kca

365,43 Kca

360,92 Kca

371,91 Kca

375,22 Kca

382,88 Kca

380,14 Kca

381,17 Kca

Proteínas

7,26 g

0,62 g

0,76 g

0,64 g

0,91 g

7,57 g

1,33 g

0,91 g

0,67 g

Cinzas

5,01 g

8,97 g

9,6 g

10,69 g

6,42 g

6,94 g

6,11 g

6,42 g

6,67 g

Gordura

1,35 g

1,26 g

0,77 g

0,74 g

1,16 g

0,60 g

1,46 g

1,16 g

1,57 g

Hidratos de Carbono

86,38 g

89,15 g

88,77 g

87,91 g

91,51 g

84,89 g

91,10 g

91,51 g

91,08 g

CONTACTE-NOS:
Cantinho das Aromáticas
Rua do Meiral, 508
4400-501 Canidelo – V.N. Gaia - PORTUGAL
geral@cantinhodasaromaticas.pt
+351 22 77 10 301
www.cantinhodasaromaticas.pt

