
 

 

 

  

 

 

 

 

Variedades Aromáticas 
 
Variedades 

Ciclo 
(dias) 

Ciclo de 
Vida 

Embalamento 
Mínimo (g) 

Particularidades 

Linha Standard 

Alecrim 380 perene 0,1 
planta tipo arbusto, ideal para a preparação de aves, caça, carne de 
porco, salsichas, molhos em churrascos de carneiro, cabrito e vitela 

Alfazema 60 perene 0,5 
variedade bastante florida, excelente para decoração e perfumaria, mas 
também muito utilizada como condimento e em chás  

Aneto 120 anual 0,5 
portador de um sabor único, é um  condimento excelente para saladas, 
sopas, peixes e legumes 

Anis Doce 120 perene 5 
ótimo condimento para cremes, sopas, molhos, bolos doces e saladas, 
utilizado também no fabrico de licores 

Borragem 70 anual 5 
planta atrativa, de pequenas flores muito aromáticas, para saladas, 
sopas e bebidas e folhas excelentes para temperos 

Camomila 90 anual 1 
planta de pequenas flores aromáticas, ótimas para o fabrico de chás 
calmantes e digestivos 

Cebolinho 120 perene 1 
variedade da família da cebola, funciona como um excelente 
aromatizante para saladas, omeletes e sopas 

Coentros 
Comuns 

60 anual 10 
planta aromática de rápido crescimento e ótimo sabor, muito utilizada 
em culinária e em medicina 

Coentros 
Primavera Verão 

60 anual 10 
excelente variedade de coentros, mais indicada para culturas de 
primavera/verão, resistente ao espigamento 

Erva Cidreira 90 perene 0,5 
excelente planta para chás e muito usada também na confeção de 
peixes, carnes e saladas mistas 

Estragão 60 perene 0,5 
planta de folhas compridas, usada na confeção de pratos de peixe e 
carne, tem propriedades digestivas e tonificantes 

Hisopo 120 perene 1 
planta com um perfume aromático refrescante, usada na confeção de 
saladas, sopas, pratos de coelho, cabrito e guisados de caça 

Hortelã  
Pimenta 

90 perene 0,5 
planta muito utilizada tanto para chás como condimento para carnes, 
saladas, legumes, sopas, molhos e refrescos 

Manjericão 70 anual 2 
planta de folhas largas e muito aromática, usada como condimento em 
pratos de peixe e marisco 

Manjerico 70 anual 2 
planta de cheiro intenso e bastante ramificada, com folhas pequenas 
verde brilhantes, usadas como condimento para peixe e marisco 

Manjerona 90 perene 1 
planta espessa de pequenas folhas, usada na confeção de sopas, 
omeletes, carnes picadas, peixe grelhado, recheio de frango, etc. 

Orégãos 90 perene 0,1 
planta de excelentes folhas aromáticas, ideais como condimento para 
saladas, caracóis e carnes grelhadas 

Poejo 90 perene 0,5 
muito aromática e refrescante, semelhante à hortelã pimenta, pode ser 
usada para chás ou como condimento em saladas, bebidas e caracóis 

Ruibarbo 380 perene 0,5 
planta asiática de talos vermelhos longos e grossos, usados para 
conserva e em sobremesas 

Sálvia 360 perene 1 
planta de folhas verde acinzentadas, usadas para encher aves e como 
condimento para carnes gordas, pato e salsichas 

Salsa 
 Comum Lisa 

70 bienal 10 
planta muito aromática, de rápido crescimento e tamanho médio, possui 
folhas largas de cor verde brilhante 

Salsa  
Gigante de Itália 

70 bienal 10 
planta vigorosa e muito aromática, de rápido crescimento depois do 
corte e tolerante ao espigamento 

Segurelha 90 anual 5 
planta muito aromática, de folhas brilhantes de sabor apimentado, 
muito usada para acompanhar o feijão 

Tomilho 120 perene 1 
planta de crescimento lento que funciona como excelente condimento 
para carnes cozidas e molhos 

Linha Premium 

Coentros 
Comuns 

60 anual 25 
semente selecionada e de elevada qualidade, bom poder de 
conservação, produz plantas muito aromáticas de rápido crescimento  

Coentros 
Primavera Verão 

60 anual 25 
semente selecionada e de elevada qualidade, bom poder de 
conservação, planta muito aromática resistente ao espigamento 

Salsa Gigante de 
Itália 

70 bienal 25 
semente selecionada e de elevada qualidade, bom poder de 
conservação, planta muito aromática resistente ao espigamento 

       Embalagens também disponíveis:  

•    Linha Standard :     10g, 25g, 50g, 100g, 250g, 500g •    Linha Premium  :     25g, 100g, 500g 

 


