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6 DIY PARA A HORTA
CONTRA AS PRAGAS NA HORTA, O MELHOR MÉTODO É
SEMPRE A PREVENÇÃO!

Planeamento da horta: plantas companheiras

Rosas + Alhos
Tomate + Repolho
Calêndulas + Melões
Pepinos + Capuchinhas
Milho + Feijão
VER VÍDEO
Couve-flor + Zínias
Rabanetes + Espinafres
LER ARTIGO COMPLETO

Feijão + Nabo
Nabo + Alecrim
Morangueiro + Alface
Repolho + Cebola
Tomate + Cravo túnico
Batata + Beringela
Couve + Artemísia
VER VÍDEO

Fertilizante natural sólido
Ingredientes
Borras de café
Casca de banana
Cascas de ovo
Preparação e aplicação

VER VÍDEO

LER ARTIGO COMPLETO

1. Triturar bem na proporção igual (1
copo de cada)
2. Adicionar água para ajustar facilitar a
trituração homogénea
3. Aplicar de imediato ao redor das
plantas
4. Repetir processo e aplicar este
fertilizante de 15 em 15 dias.
VER VÍDEO

Fertilizante natural líquido
Ingredientes
Água
6 Casca de banana
Preparação e aplicação
1. Ferver 6 cascas de banana durante 5
minutos em 1 litro de água
2. Depois de arrefecer, coar (líquido rico
em potássio e magnésio)
3. Diluir em água (1X 2 se for regar ou 1X
5 se for pulverizar)
VER VÍDEO

4. Repetir processo e aplicar este
fertilizante de 15 em 15 dias

LER ARTIGO COMPLETO

VER VÍDEO

Composto Orgânico

VER VÍDEO

LER ARTIGO COMPLETO

1. Aproveitar os resíduos da cozinha,
sobretudo os restos de legumes e frutas.
(Evitar aproveitamento de resíduos
cozinhados)
2. Colocar no compostor ou
vermicompostor para deixar compostar
(processo de decomposição de resíduos
orgânicos)
3. Deixe compostar (aprodrecer) durante
aproximadamente 3-4 meses, obtendo o
composto
4. Aplicar como fertilizante sólido
(quando transplanta ou mesmo ao redor
das plantas), ou fazer chá de composto e
utilizar com periodicidade mensal.
VER VÍDEO

Receita Natural para controlo de doenças
Ingredientes
100 g de camomila
100g de cavalinha
2 colheres de canela em pó
1 litro de água
Método de preparação: Colocar todos os
ingredientes num bule e juntar água a ferver.
Deixar repousar uns 10-15 minutos. No final,
coar antes de aplicar com um pulverizador.

VER VÍDEO

LER ARTIGO COMPLETO

Aplicação: Preferencialmente de modo
preventivo (1X de 15 em 15 dias, ou semanal,
de acordo com o estado das plantas). Ao final
do dia, ou em dias com pouco sol.
VER VÍDEO

Inseticida Natural para controlo de pragas
Ingredientes
1 Litro de água
150 g de alho
150 g de cebola
150 g de malagueta fresca ou 75 g de
malagueta seca
150 g de sabão natural
Método de preparação: Ferver todos os
ingredientes durante 15 min. diliundo à
posterior o sabão nesta mistura. Deixar
arrefecer e coar. Sem diluição, aplicar com
pulverizador.
VER VÍDEO

LER ARTIGO COMPLETO

Aplicação: 1 vez por semana, ao final do dia,
ou em dias com pouco sol.
VER VÍDEO

6 RECEITAS SAUDÁVEIS
DA HORTA PARA A COZINHA

Azeite com ervas aromáticas
Preparação
Escolher os temperos que mais gosta
Colocá-los dentro da garrafa e em seguida cobrir com azeite
ligeiramente aquecido
Aguardar uns 10-15 dias e depois conserva-se até 3 meses

Branqueamento das ervas aromáticas

VER

1. Num tacho colocar água a ferver
2. Numa bacia colocar água fria com cubos de gelo
3. Depois de lavar as ervas (retirar poeiras) sacudir o excesso de água
4. Segurar o ramo com uma pinça, mergulhando em água em
ebulição, contando até 5 segundos, retirando imediatamente e
mergulhando na água com gelo
5. Depois deste processo, deve secar bem para evitar contaminações
VÍDEO
que se desenvolvem em locais húmidos e com falta de oxigénio
6. Por fim, colocar nos vidros criando várias combinações
LER ARTIGO COMPLETO

Brownies de abóbora e cacau
Ingredientes
1 e ¼ cup (130grs) de farinha de aveia*
½ Cup (30grs) de cacau cru em pó
1 e ½ cup (320grs) de puré de abóbora
⅓ Cup (80ml) de mel
¼ Cup (60ml) ou 60grs de óleo de coco
2 C. sobremesa de fermento em pó
1 Pitada de sal marinho

Preparação
1. Pré aquecer o forno a 180ºC.
2. Untar uma forma ou travessa quadrada com óleo de coco e papel vegetal.
3. Num tacho derreter o óleo de coco com a mel.
4. Num processador de alimentos juntar o puré de abóbora, o óleo de coco e a mel. Triturar
tudo até estar bem envolvido.
5. Juntar a farinha de aveia, o fermento e o cacau cru. Triturar por 1 minuto na velocidade
máxima.
6. Colocar a massa na forma, juntando nozes e 3 cubos de chocolate negro picados e levar ao
VÍDEO
fornoVER
pré-aquecido
por cerca de 25 minutos ou até a massa estar cozida (a massa fica um
pouco húmida por dentro mas não crua).
7. Retirar do forno, deixar arrefecer completamente, cortar aos cubos e devorar!
LER ARTIGO COMPLETO

Malaguetas no vinagre
Ingredientes e utensílios
Malaguetas frescas
Vinagre de vinho branco ou tinto
Sal grosso
Frasco de vidro

Preparação

VER VÍDEO

1. Lavar as malaguetas e deixar secar
2. Colocar as malaguetas inteiras no frasco de
vidro
3. Encher com vinagre de vinho branco até ao
topo do frasco (pode ser utilizado vinagre de
vinho tinto)
4. Colocar aproximadamente 1 colher de chá de
sal para 250 ml de vinagre
5. Por fim armazenar num local escuro e seco
LER ARTIGO COMPLETO

Piri-piri caseiro
Ingredientes e utensílios
Azeite
Frasco de vidro
Malaguetas secas

Preparação

VER VÍDEO

1. Cortar algumas malaguetas e adicionar
algumas inteiras dentro do frasco
2. Encher com azeite ligeiramente aquecido até
ao topo do frasco
3. Colocar em seguida num local escuro e seco
4. Agitar a cada 2-3 dias verificando o nível do
azeite
*Muito importante que não fiquem malaguetas
em contacto com o ar.
LER ARTIGO COMPLETO

Infusão de limão, gengibre e hortelã
Ingredientes
1 litro de água
4-5 ramos de hortelã (com folhas e caules)
2-3 rodelas de gengibre
2-3 rodelas de limão médio

Preparação

VER VÍDEO

1. Colocar a hortelã e os pedaços de gengibre
num bule
2. Verter um litro de água a ferver
3. Deixar repousar 5 minutos
4. Adicionar o limão
5. Deixar repousar por mais 5 minutos e servir

LER ARTIGO COMPLETO

Compota de morango
Ingredientes
4 chávenas de chá de morangos cortados
4 colheres de chá de sementes de chia
1 colher de chá de folhas de tomilho limão finamente picadas
1 colher de sopa de sumo de limão (opcional)
20 gotas de adoçante (utilizei a stévia, cerca de 2 colheres de
chá)

Preparação

VER VÍDEO

1. Lavar bem os morangos e cortá-los em pedaços pequenos.
2. Colocar todos os ingredientes (excepto a stévia) numa
panela, em lume médio-baixo.
3. Deixar cozinhar por cerca de 25 minutos, mexendo
frequentemente para não agarrar no fundo.
4. Depois de apagar o fogão, adicionar as sementes de chia,
envolvendo bem.
5. Verter para um frasco de vidro (devidamente esterilizado) e
reservar no frigorífico.
LER ARTIGO COMPLETO

6 DIY PARA CRIANÇAS
NA HORTA TAMBÉM SE APRENDE E CRIAM MEMÓRIAS DIVERTIDAS!

Vasos de terra cota com suculentas
Utensílios
Vasinhos de terra cota com 10 cm de diâmetro
Substrato adequado
Bolinhas de argila expandida
Suculentas
Fios ou molas e cartões para as mensagens

Preparação
Colocar as bolinhas de argila no fundo do vaso
encher com substrato e acomodar as
suculentas.

Mensagens

VER VÍDEO

Cultiva a alegria e alegra toda a gente!
Cultiva a solidariedade e ajuda quem mais precisa!
Cultiva o amor e ama a tua família!
Cultiva um mundo mais verde para os teus filhos!
Cultiva a esperança e acredita num futuro melhor!
LER ARTIGO COMPLETO

Top 5 plantas para cultivar com crianças
Alface: o tempo médio para poder colher é cerca de
50-60 dias, podemos cultivar quase o ano inteiro.
Espinafres: podemos colher as folhas do espinafre a
partir de 40 dias após plantação.
Ervilhas: demoram cerca de 10 dias para germinar e
estão prontas em cerca de 90 dias.
Morangos: as variedades ideais são as cultivares de
“dia longo” aquelas que possam produzir todo o verão.

VER VÍDEO

Rabanetes: legume de raiz da família das cenouras
que germinam entre 5-10 dias e têm um crescimento
muito rápido (cerca de 30 dias, estão prontos).
LER ARTIGO COMPLETO

Plantar uma árvore com crianças
Utensílios
Uma árvore (ornamental ou de fruto)
Uma pá de jardinagem
Fertilizante orgânico
Um vaso grande
Substrato adequado
Argila expandida

Instruções

VER

1. Escolher uma árvore e um local;
2. Cavar um buraco e reservá-lo com gramados e pedras;
3. Colocar a árvore no buraco e encher a 2/3;
4. Colocar um pouco de fertilizante orgânico e regar;
5. Deixar a água escoar e acabar de encher o buraco com
terra/substrato;
VÍDEO
6. Fazer um círculo ao redor da árvore com pedras;
7. Tutorar a árvore para que não seja derrubada pelo vento;
8. Fazer uma placa de identificação e tirar uma foto de família!
LER ARTIGO COMPLETO

Construir um mini-viveiro
Utensílios
Sementes diversas (deixe-os escolher)
Substrato adequado para semear
Propagadores ou vasos (biodegradáveis)
Borrifador para regar
Placas identificadora

Instruções

VER VÍDEO

1. Encher os vasos com substrato
2. Colocar na profundidade adequada as sementes
(semear)
3. Cobrir na proporção do tamanho de cada semente
(profundidade deve ser 2x o tamanho da semente)
Identificar as sementeiras
4. Colocar num local abrigado ou protegido
5. Quando germinarem, colocar num local com muita
luz e não esquecer de regar

LER ARTIGO COMPLETO

VER VÍDEO

Preparar e plantar a sua horta
Utensílios
Sementes de legumes, ervas e flores
plantas jovens de hortícolas para transplantar
Canteiros ou vasos com grandes dimensões
Substrato adequado
Fertilizante orgânico (pode ser líquido ou sólido)

Instruções

VER VÍDEO

1. Deixar que eles possam desenhar a sua horta
2. Preparar o vaso ou canteiro, colocando o substrato
adequado
3. Deixar que sejam eles a semear e plantar, devendo
registar a data em que fazem as sementeiras e
plantações*
4. Deixar que sejam eles a colher
*Download: Registo de Cultivos

LER ARTIGO COMPLETO

VER VÍDEO

Plantar bolbos em vasos reutilizados
Utensílios
Latas ou outras embalagens em material duro e
resistente
Substrato adequado para plantar em vaso
Variedades de bolbos (escolher com as
crianças as suas preferidas)

Instruções

VER VÍDEO

1. Comprar as variedades de bolbos para plantar deixe que sejam eles a escolher!
2. Aproveitar e reutilizar algumas embalagens para
decorar e plantar (latas, embalagens de leite, etc.)
3. Encher os vasos com substrato
4. Plantar os bolbos comprados (considerando o
tamanho da planta na sua fase de crescimento e
floração)

LER ARTIGO COMPLETO

VER VÍDEO

BONS CULTIVOS!

CONHEÇA A APP-PLANTIT

Mais de 30 variedades de cultivo!
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