


NOSSOS OBJETIVOS:

• Levar o conhecimento da Cultura e Tradição Cigana.

• Oferecer cursos e atendimentos que proporcione a busca 
do conhecimento e autoconhecimento individual e em grupo.

• Nossa meta é atender a necessidade da busca do ser para o 
seu crescimento. Sejam bem-vindos!

FACILITADORA:

Shuvani - Tsara Gitana Carmem Romani Sunacai
Oraculista, escritora, numeróloga e orientadora metafísica.

“É uma honra compartilhar meus conhecimentos para que 
você encontre seu caminho de destino e evolução”.

DIREÇÃO

Rhose de Souza
Shuvanni,
Oraculista &
Escritora
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Se os Romá  apagaram os rastros de suas viagens 
de migração pelo mundo, o mesmo não se pode 

dizer de sua mágica culinária, pois a deliciosa 
cozinha cigana é como uma saia de babados 
coloridos; cada uma das cores representa o 

encontro com uma cultura diferente.
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Por onde passaram, os Romá inclu-
íram em seu vasto cardápio, adaptação 
de alguns pratos dos países da Ásia e da 
Europa. Apreciadores de quase todos 
os tipos de carne, usam em abundância, 
porcos, frangos, peixes e carne de vaca. 

Gostam dos frutos do mar sim, 
principalmente dos peixes grandes 
como bacalhau e robalo e ainda lulas e 
camarões. Geralmente as carnes são as-
sadas em braseiros ou chapas utilizan-
do paus de eucalipto para e folhas de 
bananeira. 

Os assados de panela são poucos. Uti-
lizam ovos, manteiga, queijos e também 
frios diversos, que incluíram em seus 
cardápios algum tempo depois que sur-
giram. 

A alma da cozinha cigana são as es-
peciarias ou temperos de diversas par-
tes do mundo: curry, páprica, açafrão, 
alecrim, manjerona, manjericão, pimentas, gengibre, estragão, cominho, tomilho etc. 

As Romí (ciganas) descobriram que as especiarias provocavam certos estados de âni-
mo, que faziam de seus pratos muito mais que simples alimentos. 

Frutas, nozes e amêndoas estão 
presentes em diversos doces. Os li-
vros de receitas mais antigas incluem 
licores e vinho de frutas, sempre de 
fabricação caseira, com ervas e espe-
ciarias. 

As massas também são de fabri-
cação caseira. Antigamente os tropei-
ros traziam-na sobre as selas de seus 
cavalos, em grandes sacos de algodão 
grosso.  Os pães utilizados nos casa-
mentos, nos batizados e nas slavas, 
são feitos quase que ritualisticamente 
para serem oferecidos como alimento 
do corpo e do espírito. 
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AO PÉ DO OUVIDO 
Diz a tradição romani que é o 

corpo que se nutre, mas é o espírito 
que se alimenta. Por isso, antes de 
executar uma receita, nos recomenda 
a tradição alguns cuidados. 

Além de separar tudo o que é ne-
cessário para fazer um prato, a Romí 
não deve estar aborrecida ou doente. 
Para nós, cozinhar é um ato maravi-
lhoso, e é através da comida que po-
demos homenagear e encantar nossos 
entes queridos. 

UMA DICA IMPORTANTE 

Escolhida a receita, separado todos os ingredientes e utensílios, é imprescindível que se 
preste atenção a uma lista muito especial, que é acrescida a todas as receitas de nossa cozinha. 

• 100 gramas de calma 
• 200 gramas de paciência 
• 300 gramas de carinho 
• 400 gramas de amor 
  pelo que se faz.

Este quilo extra, não pesa 
na balança, mas a falta dele, 
dá o maior peso no estôma-
go. A esse quilo extra, as Romí 
costumam acrescentar a in-
tenção. O desejo maior que as 
movem até o fogo. 

Por isso, antes de pegar 
em um só grão de arroz, faça 
como as romís; tenha certeza 
do que você desperta em quem vai saborear o prato, e principalmente, esteja bem consigo 
mesma. Afinal, ninguém pode dar aquilo que não tem.

E má vontade engorda, além de envenenar o espírito. E, o alimento do corpo, é de for-
ma bem especial, o alimento do espírito também. 
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TEMPEROS MÁGICOS
Tempero é o nome que se dá ao conjunto de condimentos, cuja 

função é realçar o gosto  do prato e, posteriormente identificou-se 
algumas funções terapêuticas.

As especiarias sempre foram produtos de cobiça, na antiguidade 
serviam para remédios e principalmente para conservar alguns tipos 
de alimentos. De cheiro agradável e sabores inebriantes, os temperos 
eram a moeda para os comerciantes dos séculos XV e XVI.

Procure obter todos os tipo de informação das especiarias, outra 
dica é para cheire o tempero antes de comprar, o cheiro e o paladar 
estão interligados. Ao cheirar algum produto nossa memória gusta-
tiva é acionada e nos dá uma pista do sabor que aquele produto vai 
exaltar. 
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Vamos conhecer algumas ervas que 
podem ser utilizadas no dia a dia 
para surpreender na culinária:

ALECRIM: com folhas pontudas e finas, tem sabor muito 
forte, devendo ser usado com cuidado, pois em excesso, pode 
dominar completamente o sabor do prato. Além das folhas, 
você pode adicionar o ramo também às suas receitas. É ótimo 
para carne vermelha, carne de frango, carne suína, e em legu-
mes assados, especialmente batatas.

 

LOURO: já tradicional no feijãozinho de cada dia, é a folha 
de uma árvore, sendo muito, muito versátil. Você pode usá-lo 
em quase tudo: caldos, legumes, assados, refogados de carnes, 
molhos de tomate... e pode ser cozinhado por longos períodos 
de tempo sem perder as suas propriedades, ao contrário de boa 
parte das outras ervas. 

COENTRO: assim como o alecrim, tem um sabor muito 
forte, devendo ser usado com cuidado. É ótimo para peixes, 
frutos do mar e saladas, pois traz frescor à comida.

HORTELÃ E MENTA: essas são parecidas, mas a hortelã é 
um pouco mais forte e ardida, sendo ótima para carne de cor-
deiro e enfeitar sobremesas e bebidas de verão.

MANJERONA E ORÉGANO: frescas, essas ervas também 
são muito parecidas, sendo bem utilizados em carnes, molhos 
de tomate e claro, em qualquer coisa que você faça com queijo 
derretido!
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SALSINHA: com sabor suave e fresco e folhas chatas e com 
pontinhas, a salsinha combina com tudo, mas só deve ser adi-
cionada ao prato na sua finalização.

TOMILHO: de galhos finos e 
delicados, o tomilho combina com carnes de sabor forte. E uma 
dica: pode ser usado em doces!

SÁLVIA: com forte sabor, ela 
é ótima para carne suína e massas, 
mas não pense em utilizá-la em nada doce. 

MANJERICÃO: muita gente 
confunde manjericão com manjerona, mas são ervas diferen-
tes! Característico da comida italiana, é uma ótima combinação 
para molhos de tomate e legumes como abobrinha, berinjela, 
abóbora e batata.

CEBOLINHA VERDE: o talo é perfeito para decorar qual-
quer prato, trazendo frescor para omeletes, batatas e arroz. 

Todas essas ervas podem ser plantadas 
facilmente em casa, não dão trabalho e 
não ocupam muito espaço. 

Além disso, você pode comprá-las se-
cas, podendo usá-las no preparo das 
refeições, ou frescas, sendo aconselhável 
utilizá-las apenas na finalização dos 
pratos, isto é, depois que a comida já 
estiver quase pronta para servir. 
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É interessante experimentar com todas essas ervas para testar combinações, mas pode-
mos adiantar pelo menos duas que já são bem famosas: 

O CHEIRO-VERDE que nada mais é que a combinação de salsinha e cebolinha verde. 

O BOUQUET GARNI, um amarrado de ervas que é colocado na panela e retirado no 
fim antes de servir a comida. Tradicionalmente é feito com tomilho, louro e salsinha, mas 
não é incomum vermos o acréscimo de sálvia, salsão ou alecrim - este último, por seu sa-
bor mais forte e característico, deve ter uma quantidade bem reduzida.

AGORA QUE JÁ 
CONHECEMOS DIVERSAS 
ERVAS, VAMOS APRESENTAR 
ALGUMAS ESPECIARIAS:

PIMENTA DO REINO: existem três ti-
pos de pimenta do reino, a branca, a preta, e a 
verde, sendo que todas vêm da mesma planta, 

mas são colhidas em tempos diferentes e passam por tratamentos distintos. 
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A pimenta do reino verde é ótima para molhos de filés, a pimenta do reino branca 
para carnes de aves, peixes e suínos, e a pimenta do reino preta é a mais diversa, podendo 
ser usada em praticamente qualquer prato salgado, mas sendo perfeita para carnes ver-
melhas.  Diferentemente da pimenta do reino, a PIMENTA ROSA é a fruta de uma árvore 
chamada Aroeira, perfumando e colorindo a comida. 

CRAVO: com um sabor muito forte, o cravo é o botão 
seco da flor de uma árvore, sendo utilizado principalmente em 
doces. Mas um tender espetado com cravos é delicioso! Você 
também pode espetar uma cebola e colocar na assadeira junto 
com a carne, botar um pouco no cozimento do arroz ou no 
molho de tomate para um toque exótico.

CANELA: a canela é feita de casca de árvore e é muito aro-
mática, sendo bem comum em doces. Recomendamos experi-
mentar na canja, em molhos ou apenas um toque no picadinho 
de carne. 

NOZ-MOSCADA: semente da fruta de uma árvore, é mui-
to usada em molhos ou qualquer receita que utilize derivados 
do leite. É sempre ótimo dar uma pitada de noz-moscada no 
molho branco, em molhos de queijo ou no fondue. No inverno, 
fica a dica de dar uma pitada no chocolate quente. 
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COMINHO: grãos pequenos e pontudos, tem um aroma 
muito característico que combina com o feijão, sopas e carnes. 
Pode ser uma boa para temperar a maionese e legumes cozidos!

ANIS ESTRELADO: parte da 
semente de uma fruta, é muito forte, 
devendo ser combinado com outras 
especiarias para não dominar 
completamente o prato. 

DICAS DE TEMPEROS:
Cada país tem um tempero clássico e na maioria das vezes servem para várias ocasiões. 

A cozinha brasileira se mostra com o alho, a cebola, o cheiro verde, o louro o manjericão 
e as pimentas. 

Não jogue fora aqueles restinhos de temperos que sobraram de uma produção. Em um 
liquidificador junte aos poucos e nesta ordem, 1 copo de óleo de girassol, 1 cabeça de alho 
sem cascas, 1 cebola grande picada, 1 maço de cheiro verde, 2 folhas de louro, um maço de 
manjericão e 1 copo de sal. Bata até que ficar uma massa homogênea, se necessário, adi-
cione um pouco mais do óleo caso a massa fique muito espessa. Tempere o feijão, carnes e 
sopas. A dica para que tudo não fique com o mesmo sabor é variar alguns temperos. 
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A cozinha Tailandesa tem muita influência da China, da Coréia e do Japão, mas ga-
nhou destaque com a influência das cozinhas Francesa, Portuguesa e Holandesa. A prin-
cipal característica e a grande quantidade de pimentas usadas na confecção dos pratos, 
um dos temperos mais conhecidos é o “Nam pla”, para eles é o nosso sal. É uma mistura 
de vários condimentos e peixe, que depois de fermentados exalam um forte cheiro, mas 
que na panela dá um sabor inconfundível aos pratos. Lá também não existe o açúcar que 
usamos, eles usam uma espécie de torrão de açúcar de coco, tem um sabor suave e é usado 
em pratos salgados e doce. 

Os pratos são elaborados na maioria das vezes no vapor e são usados peixe, carne de porco, 
carne de frango e camarão, sempre frescos e são temperados com pimentas vermelhas, molho 
de soja, capim limão, gengibre, cebola, coentro, leite de coco, “nam pla” etc. A comida Tailan-
desa sempre tem uma característica voltada aos sabores cítricos e apimentados. 

TEMPEROS DA COZINHA TAILANDESA:

TEMPEROS DA COZINHA ÁRABE:

Os Árabes possuem uma cozinha muito rica em aromas e sabores marcados princi-
palmente pela experiência no comércio de especiarias. E o“Tahine” é um capítulo a parte: 

Pasta espessa feita com sementes de gergelim, utilizada na culinária do Oriente Médio. 
É empregada como tempero, em molhos, pastas e doces. Uma mistura que simboliza esta 
cozinha é a pimenta Árabe, não tem uma regra para o número de ingredientes que compõe 
esta mistura, varia de região para região e de família para família, eles usam: 

Canela em pó, pimenta do reino preta moída na hora, cominho e noz moscada, tam-
bém moída na hora. As quantidades variam do gosto de cada um, comece misturando em 
quantidades iguais e depois tire aos poucos aquela que não agradar até chegar ao seu gosto. 
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A cozinha chinesa está temperada de filosofia oriental, equilíbrio e harmonia são in-
gredientes em todos os pratos. Além disso, é uma cozinha que preza pelo estímulo dos 
sentidos: visão, pelas diversas cores que compõem um prato; olfato, pela grande profusão 
de temperos e condimentos; e o paladar, claro, que é o melhor dos sentidos.

TEMPEROS DA COZINHA ASIÁTICA:

TEMPEROS DA COZINHA FRANCESA:

O alho, a cebola, o tomilho, a pimenta do reino, a cenoura, o salsão e o tomate fazem 
parte da base das produções. Ainda existe um mix de ervas, as famosas ervas de Provence 
é só misturar 3 colheres de sopa de manjerona, 3 colheres de manjericão seco, 1 colher de 
alecrim seco, 3 colheres de segurelha seca, ½ colher de sálvia  seca, 1 colher de estragão 
seco, 1 colher de orégano seco, 1 colher de louro em pó, ½ colher de sementes de funcho 
maceradas , coloque tudo em um saco plástico misture bem e guarde em um pote. Esse 
mix de ervas dura pelo menos 5 meses e serve várias produções. 
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Os indianos costumam pilar seus ingredientes antes de levá- los ao fogo, eles chamam 
essa mistura de curry ou graam masala. As masalas, ou currys chegam a somar mais de 
15 especiarias e para os Ingleses significam ervas picantes ou quentes, na Índia variam 
de família para família e principalmente de região para região, não existe uma regra para 
fazer sua mistura não só na Índia como em qualquer lugar, o importante e principalmente 
barato é usar produtos regionais. 

Primeiro é feito uma mistura de especiarias e essa é uma técnica indiana que serve 
para finalizar o prato e também envolve o convidado com um aroma agradável e doce. Em 
uma frigideira antiaderente junte o Feno grego, coentro em grão, a pimenta do reino preta, 
“cardamomo”, canela, cravo, noz moscada e sementes de cominho, leve ao fogo para torrar, 
sempre mexendo. Quando ficarem torradas uniformemente tire do fogo e deixe esfriar, 
pile até virar um pó. 

A segunda fase da cozinha é com os temperos vivos ou não secos, a cebola o alho, a pi-
menta dedo de moça (a gosto ou sem semente) o gengibre e o açafrão da terra, pilem todos 
os ingredientes ou bata grosseiramente em um liquidificador no modo pulsar conforme 
seu gosto e depois leve ao fogo até dourar, só então junte os ingredientes do prato, carne, 
ave ou peixe. Finalize o prato com o mix de ervas salpicando antes de servir.

TEMPEROS DA COZINHA INDIANA:
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DESCUBRA VOCÊ TAMBÉM! O mundo da gastronomia é vasto e tem muito a ser 
desvendado. Na maioria das vezes o que é bom para você pode não agradar o outro, pro-
cure saber os gostos da pessoa para qual você vai preparar o prato e surpreenda. 

Para nós, brasileiros, temos em mente que qualquer prato condimentado com ervas 
verdes e com um sabor acentuado se transforma na mais rica iguaria.  As ervas dão um 
toque especial que torna um prato inesquecível.  Com um clima como o nosso, as ervas 
são de fácil cultivo no quintal ou em pequenos vasos, tornando acessível a sua utilidade a 
qualquer tempo.  

Seu fogão é o coração sagrado da sua cozinha. Sua colher de pau é uma varinha má-
gica. Tenha cuidado para não cozinhar em raiva. Sempre mexa os alimentos no sentido 
horário, e desejando saúde, riqueza e alegria a todos que comerão desse alimento. Você 
pode dizer isso de tempos em tempos enquanto você cozinha:

“Abençoada seja esta cozinha pelos poderes do Ar, 
do Fogo, da Água e Terra. Que esteja aquecida pela 

luz sagrada divina; e tudo que for feito aqui, traga cura, 
amor, sustento e não prejudique ninguém. 

Com amor, paz, criatividade e magia... 
estando agora e sempre completa. Que assim seja!”.

Dentro de suas possibilidades crie uma aura de tranqüilidade, harmonia e beleza. 
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