Salsão

Nome

Coentro

Nome científico

Endro ou Dil

Erva-doce

Salsa crespa

Salsinha

Descrição

Salsão ou aipo

Apium graveolens

Folhas pinadas ou bipinadas, com folíolos de 3-6 cm de comprimento e 2-4 cm de largura

Coentro

Coriandrum sativum

Folhas alternas, pinadas de coloração verde-brilhante, com forte aroma

Endro ou Dill

Anethum graveolens

Erva-doce

Foeniculum vulgare

Salsa-crespa

Petroselinum crispum

Salsinha

Petroselinum sativum

Folhas finamente divididas, pinadas em segmentos filiformes, com coloração verde-azulada
Caule estriado, folhas de até 30 cm de comprimento por 40 cm de largura, pecíolos longos, bainhas largas.
Folhas com segmentos finos.
Folhas pinadas, compostas por 2 ou 3 folíolos em formato de cunha.
Coloração verde-intenso.
Folhas alternas, pinadas de coloração verde intenso. Muito parecida
com o coentro, sem apresentar odor característico.

Ilustrações: Bertoldo Borges Filho

TEMPEROS DA FAMÍLIA BOTÂNICA APIACEAE COMERCIALIZADOS NA CEAGESP

Ilustrações: Bertoldo Borges Filho

TEMPEROS DA FAMÍLIA BOTÂNICA LILIACEAE E LAURACEAE COMERCIALIZADOS NA CEAGESP

Nome

Cebolete

Cebolinha

Alho poró

Nome científicos

Família botânica

Nirá

Louro

Descrição

Alho poró

Allium porrum

Lilliaceae

Cebolinha

Allium fistulosum

Lilliaceae

Suas folhas são longas, largas, suculentas e verdes, com bainhas compridas.
Falso caule tenro, branco e comestível, dilatado na base.
Os bulbos da cebolinha são brancos e alongados e suas folhas são verdes com 20-40 cm,
compridas e cilíndricas, como tubos ocos.

Cebolete

Allium shoenosprasum

Lilliaceae

Folhas muito similares às da cebolinha, porém em tamanho menor.

Nirá

Allium tuberosum

Lilliaceae

Folhas achatadas e lisas com 10-30 cm de comprimento e até 1cm de largura.
Coloração verde-acinzentada.

Louro

Laurus Nobilis

Lauraceae

Folhas coriáceas, com 4-6 cm de comprimento.Coloração verde-escura.

Ilustrações: Bertoldo Borges Filho

TEMPEROS DA FAMÍLIA BOTÂNICA LAMIACEAE COMERCIALIZADOS NA CEAGESP

Alecrim

Hortelã

Manjericão Manjericão roxo

Manjerona

Orégano

Sálvia

Segurelha

Tomilho

Tomilho limão

Nome

Nome científico

Alecrim

Rosmarinus officinallis

Hortelã

Mentha piperita

Manjericão

Ocimum basilicum

Folhas opostas, ovais, pecioladas e de cor verde-clara.

Manjericão-roxo

Ocimum pupuraceus

Folhas roxas, podendo apresentar coloração verde quando expostas à luz solar em excesso.

Manjerona

Origanum manjerona

Folhas ovais, opostas, pecioladas, de coloração verde-acinzentada na face superior e aveludadas na
face superior.

Orégano

Origanum vulgare

Folhas pequenas, pecioladas, ovais, pontiagudas e quase sem pilosidade.

Sálvia

Salvia officinallis

Segurelha

Satureja hortensis

Folhas pecioladas, opostas, reticuladas, pilosas e de formato oblongo.
Coloração verde-acinzentada.
Folhas finas, terminadas em pontas, com 1-3 cm de comprimento.
Coloração verde-médio.

Tomilho

Thymus vulgaris

Pequenas folhas verde-acinzentadas, com até 1 cm de comprimento.

Tomilho-limão

Thymus citriodorus

Pequenas folhas verde-acinzentadas. Diferencia-se do tomilho comum por seu aroma cítrico.

Descrição
Hastes lenhosas, folhas pequenas e finas, opostas, lanceoladas.
A face inferior das folhas tem cor verde-acinzentada.
Suas folhas são opostas, pecioladas e de formato oval.
Tem bordos serrilhados, ponta aguda e base arredondada.

Ilustrações: Bertoldo Borges Filho

CAPIM-CIDREIRA (Cymbopogon citarus L.) COMERCIALIZADO NA CEAGESP

Nome popular
Capim-cidreira,
Erva cidreira falsa,
Capim-limão,
Capim cidrão

Nome científico

Família Botânica

Descrição

Cymbopogon citarus L.

Poaceae

Folhas longas com bordas cortantes
de coloração verde-clara.

