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Verde
para
chamar
de seu
Os pratos, vasos, cestas e acessórios para cultivar
sua própria horta, dentro ou fora de casa

Fotos de Ana Branco

AREA OBJETOS,
vime, R$ 250

CURIOSIDADE:
pode nascer esta

florzinha na sua

cebolinha

KW FLORES
ARTESANAIS,
cerâmica, R$ 44

LOJAS
CAÇULA,
metal,

R$ 49,60

LOJAS CAÇULA,
latão, R$ 15,49

PYLONES, alicate

a R$ 74

ROSA
KOCHEN,
vidro e

couro,

R$ 1.700

TRINCA-
FERRO,
R$ 89,50

LALLA BORTOLINI,
louça, R$ 380

AREA OBJETOS, madeira, R$ 264

TRINCA-FERRO,
esmaltado, R$ 27

Lou Bittencourt
cadernoela@oglobo.com.br

I
magine finalizar um
prato com alecrim,
manjericão, hortelã e
tomilho, todos fresqui-
nhos, colhidos na hora
e na sua horta. Não é
frescurinha das melho-
res? Qualquer pote, ca-

chepô, cesta, canecas e o que
mais estiver pelo caminho pode
dar ótimos brotos.

Maria Lúcia Nabuco, da marca
Erva de Provence, dá uma mão-
zinha: vende vasos já plantados
com ervas variadas (R$ 15, na
Juice & Co), como orégano, man-
jericão, tomilho, alecrim, ciboul-
lette, sálvia, hortelã e ainda in-
dica quais são os cuidados que
devem ser tomados. Nada de
muito especial: é só não es-
quecer de pegar o sol da manhã,
regar duas vezes por dia e cortar
os galhos sempre que for usan-
do as ervas.

O chef Isaias Neries, do Pa-
rador Lumiar, não vive sem
seus temperos plantados co-
lado na cozinha. “Dá outro sa-
bor, outra cor”, conta ele. Não

tem uma de suas
receitas que não

traga um toque des-
ses verdinhos.

Cinco dicas pa-
ra o plantio: vasos
de cerâmica man-

têm a terra fresquinha
por mais tempo; procure a terra
escura e mais nutrida; remexa
bem a terra para dar mais es-
paço para as raízes respirarem;
deixe sua planta de preferência
ao sol da manhã; regue sempre
fora do alcance do sol.

Agora, é mãos à obra e torcer
para chover na sua horta. ■

Telefones: Area Objetos (3204-0770),
KW Flores Artesanais (2252-4196),
Lojas Caçula (3578-8000), Pylones
(3385-4899), Rosa Kochen (2259-9241),
Trinca-Ferro (2274-4546), Lalla
Bortolini (2294-4046). Juice & Co
(2294-0048).
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