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Poções de Marie la Jeunesse 
 

“Na culinária, tudo que é gostosa para a boca é 

boa para o Corpo, 

Em se tratando de remédio.” 

 

Marie la Jeunesse é uma Manuche, uma 

curandeira de mão cheia, nos diz que a 

verdadeira beleza encontra- se no íntimo do 

homem, o resto é artificial. Porém se lhe agrada 

tomar conhecimento que a avó lhe ensinou , lhe 

contarei. 

 

Tônico das Rosas  
 

15 Rosas  

100 ml Vinagre de Cidra 

1litro de água de chuva 
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Como Fazer 

Ferver a água e colocar numa tigela de 

porcelana, acrescentar as rosas e o vinagre de 

cidra, fechar com a tampa e lacrar com cera de 

vela, enterrar por 10 dias, para retirar colocar as 

pétalas em um pano de linho  e torcia para retirar 

todo o sumo que restava na rosa e mistura ao 

líquido que ficou na porcelana , estava pronto. 

Pode dividir em vidros menores e acrescentar 

nos banhos e poções de amor. 

 

Doce da Roseira  
 

1kg de frutas vermelhas  

4 litros de água de chuva 

  

Colocar as frutas em uma panela de esmaltada 

ou de barro, jamais na panela de metal.   
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E colocar para cozinhar em fogo baixo, e assim 

que as frutas começarem a se partirem sob a 

colher de pau, reduza  a um purê que será 

colocado em um saco de tecido, é preciso deixar 

suspenso para que goteje e para cada litro de 

suco conseguido , deverá acrescentar um 1 ½ de 

açúcar e ½ litro de compota de maça e suco de 5 

limões. 

 

Acrescente tudo, deixe cozinhar lentamente, o 

doce estará pronto assim que uma gota posta 

sobre o prato endurecer. 

 

A geléia estará pronta para ser colocada em 

panelas de barro, nunca no vidro, guarde em 

local longe do sol. 

Café Cigano – Estrada 
 

Para 1litro de café coado, 1 colher rasa de dente 

– de leão. 
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Prepare o café para ser coado e acrescente a 

raízes de dente- de leão secas, coe junto. 

Todos podem tomar, inclusive as crianças 

 

Banho de Farelo 
 

Para acalmar irritações da Pele 

 Faça 1 saco de linho e coloque 1kg de farelo de 

trigo 

 

Em uma banheira, encha com água e coloque o 

saco fechado , deixa a água penetrar e depois 

esprema o saco na água misturando o sumo do 

farelo na água. 

 

Fique na água uns 5 mins e repita por 3 dias 

seguidos, não enxugue com a toalha deixe secar 

naturalmente. 

 



8 
 

Solução para Queimadura 
 

Faça um chá de cada erva, depois junte todas 

para aplicar na queimadura. 

 

Chá de Lavanda 

Chá de Tomilho 

Chá de Gerânio 

Chá de Sálvia 

Chá de Alecrim. 

 

Junte parte iguais dos chá em um único 

recipiente e aplique quantas vezes quiser ao dia, 

após aplicar cubra a ferida com uma atadura de 

gase. 
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Poções do Amor Ciganas 
 

O ginseng também é planta muito usada pelos 

zíngaros para fazer com que homens e mulheres 

desempenhem melhor suas funções sexuais.   

A poção cigana do amor consta do seguinte: 

1 vinho tinto suave 

Pó de raiz de ginseng  

10 g de baunilha 

60 g de açúcar 

Uma pitada de canela  

Toma-se um só dia. É bem verdade que pessoas 

cardíacas ou com úlceras no estômago não 

devem ingerir poções do amor sem saber se não 

lhes fará mal.   
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 Afrodisíaco Poderoso 

 

1 garrafa de vinho Moscatel 

1 colher de café de noz-moscada ralada  

4 ou 5 paus de canela 

1 punhado de erva-doce 

2 gemas 

Misturar tudo na garrafa, enterrar durante 15 

dias. Tomar um cálice pela manhã e outro à 

noite.  

 

Para Fortificar e Gerar Energia 
 

(Segundo Sandro, o kaku) 

1 garrafa de vinho branco 

1 pacote de catuaba 

1 colher de sopa com raspa de noz-moscada 
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Maneira de fazer   

Misturar tudo numa garrafa e guardar ou 

enterrar durante sete dias. Tomar um cálice duas 

vezes ao dia. 

  

 As Nove plantas Mágicas dos Ciganos 

 

Artemisia: Usa-se toda a planta. Serve para os 

rins (em chás), febres, digestão difícil. 

 

 Alho: O bulbo. Rins, expectorante, estimula o 

apetite e cura o resfriado.. Ativa a função sexual. 

 

Bardana: Usa-se a raiz. Diurético, cura doenças 

venéreas. 

 

Botão-de-Ouro:  Raiz. Laxativo e cura resfriados. 

Dente-de-Leão:  Reumatismo, irritação, dá novas 

forças. 
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Gengibre: Raiz. Diarréia, gripe, febres e 

bronquites. 

 

Mandrágora; Planta da feitiçaria,  

Fazem-se bonecos (vodu). 

 

Hortelã:  Toda a planta.  

Cura resfriados, calafrios, febres, vômitos, 

náuseas. 

 

Pimentão: O fruto.  

Faz-se feitiço de amarração e é um bom tônico 

 

 

 


