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MEDICINA SECRETA DOS CIGANOS 

RECEITAS DA CORA LA MANUCHE 

 

Receitas Curativas de Cora  

Para dores musculares , a asma . 

1/3 de essência de terebentina 

1/3 de vinagre de cidra 

1/3 de decocção bem forte de tomilho silvestre 

, na proporção de uma redução de 90% de um 

litro d’água e cerca de 250gr de planta. 

 

Modo de usar: 

Deve- se massagear a região dolorida com um 

unguento feito com uma gema de ovo e duas 

colheres de sopa da fórmulas . 
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Este vinagre sem a adição da essência de 

terebentina, evitará também , as mordidas dos 

insetos. Unte as partes que ficam expostas.  

 

Deve-se acrescentar mais 1/3 de vinagre, o que 

resultará nesta fórmula: 

 

2/3 de vinagre  

1/3 de decocção de tomilho 

 

 

Para tombo de bicicleta e braços e ante-braços 

ralados 

2/3 de vinagre de cidra 

1/3 de decocção de tomilho 

1/3 de  infusão de flores de sabugueiro 
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Modo de usar 

Limpe as feridas e ralados com a infusão pronta, 

e depois passe somente sobre os ferimentos o 

vinagre de cidra puro. 

 

Loção Estimulante pós Esportes 

Fazer uma decocção de tomilho e lavanda, 

reduzindo ao máximo, passe -se para outra 

panela onde foi previamente aquecido com o 

vinagre de cidra. As proporções devem ser ½ a 

½ tanto de ervas como de água para reduzir e 

acrescenta-se a a mesma quantia de vinagre. 

 

Modo de usar 

Molha -se uma luva de banho com água de 

chuva ou de rio e acrescenta-se a loção 

massageando levemente. 
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Para combater tosse, a coqueluche , acessos 

asmáticos 

Pegue 1 limão corte ao ½ e esprema o suco em 

2 taças e coloque as metades dos limões, 

acrescente vinagre quente, encha até a metade 

e coloque mel de pinho, ou mel de acácia, em 

uma taça, e na outra taça coloque glicerina, 

junto tudo em um único recipiente. 

Este xarope é de sabor agradável , tomem a 

cada 2hs, uma colher de café e caso a tosse 

persista, tome 3x a noite. 

 

Para gargarejos com a infusão acrescenta -se a 

infusão de camomila , tília e menta. Repitam o 

processo de 5 a 6 x por dia. 

 

O Vinagre de Cidra contém: 

Ferro, flúor , cálcio , enxofre , silício, fósforo, 

sódio , cloro, magnésio. 
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Raízes da Cura 

-Aipo  

- Salsa 

- Funcho 

- Aspargo 

 

Leve ao forno as raízes e deixe secar, pode ser 

pequenos pedaços para secar bem, a ponto de 

reduzir a pó. Acrescenta 1 xícara de água 

quente, e 2 colheres de açúcar mascavo e 1 

colher da mistura, para tratar fígado estragado, 

a vesícula beringela e a nefrite crônica, toma-se 

4 x por  dia. 

 

Tomilho 

É bom para o estômago, os brônquios e 

sobretudo para a asma. 
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Para aliviar as crise tome, em pequenos xícaras 

com 15 gramas da planta seca em ½ litro de 

água adoçado com mel. 

 

Receita do Mexicano 

( receita para 25 pessoas ) 

3 kgs  de traseiro de boi 

1kg osso com tutano 

1 kg de costela  

1kg de peito de vitela 

2 frangos assados, sem miúdos , a não ser 

moela, e dentro de um saco de pano bem 

amarrado. 

3 kgs de cenoura 

1 kg de couve – nabo 

1 molho sortido: tomilho, louro, salsa, funcho 

1 dente de alho socado 
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3 cenouras grandes espetadas com 3 cravos – 

da – índia e colocadas dentro de um saquinho 

de étamine com 6 aspargos silvestres seco e 

picados, 5 ramos de aipo cortado em pedaços 

ser retirado para que o caldo não adquira um 

gosto amargo. 

1kg de alho porro cortado, bem picadinho, para 

que possa desaparecer em meio a todos os 

ingredientes necessários para se conseguir um 

bom mexicano. 

5 pães de milho 

2 kgs de batatas de tamanho médio,  

Cozinha- se tudo 

 

 

 

 

 


