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Por quê Comemos?

Nutrir nosso Organismo = produzir Energia:         
movimento, manter conjunto de órgãos 

funcionando; ter imunidade.
Saúde Física e Mental

Em todas as fases da vida.



ALIMENTAÇÃO – EQUILIBRIO dos Nutrientes



O quê Comemos?

Consumo alimentar é determinado por escolhas alimentares.
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SEQUENCIA SISTEMÁTICA

- COMEÇA  PELA ESCOLHA DO ALIMENTO

-BOCA -MASTIGAÇÃO

-DEGLUTIÇÃO

-DIGESTÃO

-ABSORÇÃO

- EXCREÇÃO

Caminho do Alimento



Onde encontramos esses Nutrientes?



Como podemos melhorar o consumo de alimentos frescos
– in natura, no nosso dia a dia? 

Organização e planejamento para garantir uma rotina alimentar saudável.

Escolha do local de compra; produtos, organização de preparo, etc..



Produzir e consumir é possível? 

Consumir é produzir é possível? 
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ONDE?

Observar ambiente

Verificar possibilidades

Pensar no que a família, gosta de comer

Escolha do Cultivar



POSSIBILIDADES - ESPAÇO

CHÃO

SUSPENSA



Plantio
Sementes Mudas

No ato da compra, verifique se a muda está saudável. 
Dica: caule deve estar firme e as folhas não podem estar 
murchas ou amareladas.
Ao chegar na sua casa, coloque num ambiente 
semelhante ao local que você comprou, pois precisam 

se adaptar ao novo local, aos poucos.

Verificar a informações na embalagem:
Época de plantio, forma, profundidade, 
espaçamentos, colheita. 

Sementes devem ser cobertas com uma fina 

camada de substrato. 



Da  Horta à mesa 
Da mesa a horta







Quais as partes que consumimos das plantas?



MÃOS NA TERRA







POSSIBILIDADES - ESPAÇO

CHÃO

SUSPENSA



Utensílios Necessários



Escarificadores Pás Arrancadores de Inço

Sachos Ancinhos Enxadas e Enxadões

Utensílios Necessários



2- Furar vaso – para escoar o  excesso de água. 

3- DRENAGEM -Auxilia no escoamento da água, evitando o 
apodrecimento e também o superaquecimento das raízes.

4- Preparando o  substrato- garante os nutrientes necessários para a germinação de sementes, mudas. 

1-Escolha do Vaso de acordo o quer plantar.
Plantio individual ou coletivo – depende das necessidades das plantas serem ou não as mesmas, 
com relação à: luminosidade, água e época de plantio. Evitar disputa de nutrientes.

5- Matéria Orgânica- húmus de minhoca, esterco de galinha, torta de mamona, farinha de 
ossos, entre outros. São usados para melhorar o solo e deixá-lo mais fértil.

6- Cobertura SECA- mantém a umidade do solo



Plantio

1- DRENAGEM: utilizando argila expandida; brita ou pedaços pequenos de telhas. Por cima da pedra – areia.

2- SUBSTRATO – Mistura de Areia, Terra Comum, Terra Vegetal Proporção 1:1:1

As regas deverão ser feitas de maneira a manter o 
solo sempre úmido, mas nunca encharcado.

3- CAMADA: Colocação muda 

Cada espécie tem um período diferente de plantio e colheita. 



Observar tamanho da planta – Profundidade- Distanciamento



FORMAS DE COLHER



ATENÇÃO AO USO DA ÁGUA



LIMPEZA 



RECEITA NATURAL – FERTILIZANTE/ REPELENTE

NPK natural
3  -Colheres de sopa rasa de Borra de Café – (N e P)

4 - Cascas de banana picadas– (K)

4  - Cascas de Ovo limpas e secas – (cálcio)

1 - Colher de sopa cheia de canela em pó (excelente fungicida)

1 - Vidro vazio limpo e higienizado.

Modo de preparo

No liquidificador, colocar  todos os ingredientes, 

bater  até que tudo fique muito bem misturado.

Depois colocar num recipiente de vidro deixar 

fermentar por  4 dias.  

A garrafa tem que ter um espaço, para liberação 

do gás.

Nitrogênio P (fósforo) K (Potássio)

Modo de utilizar

Pegar 1 medida do produto + 1 medida de água, colocar num borrifador e regar ao redor da planta e não na raiz.

Atenção: Nunca utilizar pó do café  ou a Borra Direto no solo/ raiz, devido a Acidez



✓ Para manter a  umidade vaso, cobrir a terra com matéria orgânica (folha, apara de grama seca)

✓ Manter o solo rico em nutrientes, para auxiliar no crescimento de plantas saudáveis -
✓ adubação (geralmente quando está faltando um nutriente, aparece cores diferentes nas 

folhas das plantas);
✓ Manter o vaso em local arejado e bem ventilado.

✓ Retirar todas as plantas invasoras ou daninhas.

Manutenção - Cuidados 

Luz solar direta: período mínimo para cultivo de temperos é de 4 horas por dia. De preferência ao sol da manhã.

Luz indireta: pode ser em qualquer horário e também pelo período mínimo de 4 horas.

✓ Ficar atento à irrigação:
✓ Dica Para verificar  a umidade do solo: fazer furo na terra com o dedo. Regar 1 x ao dia;
✓ Não regar com incidência solar; de preferência na parte da Manha ou final tarde.
✓ Atenção a necessidade de água difere nos tamanhos de plantas. 

A colheita deve ser feita com uma tesoura, preferencialmente.



CUIDADOS PÓS COLHEITA 

Seleção

Lavagem

Sanitização

Enxague

Secagem

Uso e/ ou 
armazenamento



INGREDIENTES 

2 COLHERES DE SOPA DE ORÉGANO SECO

2 COLHERES DE SOPA DE MANJERICÃO OU MANJERONA 

SECA

2 COLHERES DE SOPA DE ALECRIM SECO

2 COLHERES DE SOPA DE SALSINHA SECA

1 COLHER DE CHÁ SAL GROSSO

MODO DE PREPARO:

BATA TUDO NO LIQUIDIFICADOR.

CONSERVAÇÃO:

ARMAZENAR EM UM POTE DE VIDRO BEM FECHADO.

Sal Aromatizado

Água Saborizada



Horta como o lugar onde crescem as coisas que, no 
momento próprio, viram saladas, refogados, sopas e 
suflês. Também isso. Mas não só. 
Gosto dela, mesmo que não tenha nada para colher. 
Ou melhor: há sempre o que colher, só que não pra comer.

De Rubem Alves, A Horta 
O quarto do mistério, Papirus, 1995

Gratidão

Solange Redolfi


