
FlOres cOmestíveis:  
beleza e gastronomia 
para se reconectar com a natureza
A apresentação de um prato faz toda a diferença,

mesmo que seja aquela combinação simples do dia a

dia, já que antes do sabor, são os olhos que têm que

ser conquistados. Num mundo que se volta cada vez

mais para o natural, as flores comestíveis, como o

amor-perfeito ou a capuchinha, têm atraído a atenção

de chefes criativos e dão um toque gourmet até aos

pratos feitos por cozinheiros de final de semana.

O coordenador de qualidade de Sementes da Agristar

do Brasil – uma das maiores empresas do país na pro-

dução e comercialização de sementes de hortaliças e
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frutas – e engenheiro agrônomo, Carlos Formoso, ex-

plica que no caso das flores comestíveis, o importante

é saber quais flores conciliam beleza e sabor e, princi-

palmente, de onde elas vêm. “Certamente não servem

as compradas em floricultura, devido ao forte uso de

defensivos químicos. Tampouco as ‘encontradas por aí’.

Para estar totalmente seguro, o melhor é comer flores

que você mesmo cultivou a partir de sementes ou de

empresas especializadas no ramo. Só com elas você

tem certeza da ausência de contaminantes, e ainda

sente o enorme prazer de praticar jardinagem”.

As flores, além de tudo, fazem muito bem para a saúde.

A capuchinha, por exemplo, é considerada uma planta

medicinal com inúmeras funções, inclusive as de com-

bater a depressão e ajudar na cicatrização de feridas.

A maioria das flores comestíveis contém antioxidantes,

como a vitamina C, flavonoides e antocianinas. Para

saber qual contém o quê, basta observar as cores:

amarelo e vermelho indicam a presença de carotenoides;

azul, roxo, lilás e vermelho estão ligados às antocianinas.

muitaS oPçÕeS

Estas e muitas outras variedades de flores comestíveis

estão presentes na linha Topseed Garden, disponíveis

nos envelopes Tradicional, linha econômica, e Blue

Line, com variedades especiais e maior quantidade de

sementes, que trazem dicas de cultivo para cada tipo

de produto e um QR Code que possibilita a consulta à

ficha do produto e ao portal da empresa, onde há

mais informações. 

Confira as informações das variedades disponíveis em

https://agristar.com.br/topseed-garden

Acesse www.plantoterapia.com.br e saiba mais!
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