


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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INGREDIENTES PARA TEMPERAR 
10 QUILOS DE CARNE, PEIXE OU AVE 

• 1 litro de vinho branco seco; • 2 doses de conhaque;  • 1 cabeça de alho;
• 1 colher de sobremesa de tomilho; • 1 colher de sobremesa de cominho;
• 1 cebola grande picada; • 1 colher de sobremesa rasa de pimenta-do-reino 
• 2 colheres de sopa de garam massala ou curry; 10 cravos-da-índia.

PREPARO: 
Mistura-se todos os ingredientes e rega-se a carne, cuidando para alternar a posição 

da mesma. Em caso de aves e porcos inteiros, rega-se fartamente o interior do animal, para 
garantir a penetração uniforme dos temperos. 

O tempo de descanso na marinada varia de acordo com a natureza do prato ou com 
o tamanho da peça. Exemplos: Pernas e paletas de cordeiros e porcos, 24h; aves e peixes 
grandes, 4h a 6h;

MAGIA: 
Acrescenta-se imediatamente após a cozedura da carne uma porção de manjericão 

fresco, se o objetivo de quem serve este assado é encantar e promover a harmonia. 

Temperos Tradicionais (Tradição Kalón)
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Garam - (Tradição Rhomá do Punjab - Índia) 
INGREDIENTES:

• 100 g de sementes de coentro; • 30 g de sementes de cominho;
• 30 g de pimenta-do-reino em grãos; • 5 g açafrão em pó;
• 15 g de gengibre seco; • 7 g de cardamomo;
•  7 g de cravo; • 5 g de canela em pó; • 5 g de folhas de louro.

PREPARO: 
Coloque todos os ingredientes numa frigideira alta e grossa, sem a canela, açafrão e o 

gengibre em pó e leve ao fogo médio, mexendo sempre por 5 ou 10 minutos, até que tudo 
esteja bem tostado. Quando esfriar, coloque tudo no liquidificador e acrescente os ingre-
dientes em pó e triture rapidamente. 

MAGIA: 
O Garam possui propriedades energéticas, depurativas e afrodisíacas. Convém não 

abusar da magia de seus ingredientes. 
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Bouquet Garni
INGREDIENTES:

•  1 ramo de tomilho; •  1 folha de louro; •  1 talo alho-poró;
•  talos da salsa; •  3 folhas de sálvia; •  1 ramo de alecrim;
•  1 dente de alho; •  2 talos de coentro; •  1 talo de aipo.

PREPARO:
Juntar todos os itens e fazer um amarrilho com barbante e deixar um fio longo para no 

término do preparo, retirar com facilidade.

MAGIA:
Todos os ingredientes  combinados , introduzem no alimento bem – estar e reconforta 

quem está consumindo o alimento.
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Cinco Especiarias Chinesas
A mistura conhecida como 5 especiarias chinesas ou cinco perfumes chineses é o re-

sultado de uma busca pelo equilíbrio dos cinco sabores: doce, azedo, amargo, salgado e 
umami (pungente).

Amplamente consumido na China, o pó de cinco especiarias chinesas também é muito 
popular em países como Vietnã e Malásia, onde existe forte influência da culinária chinesa.

INGREDIENTES:
• Anis estrelado; • Erva-doce; • Pimenta de Sichuan;
• Canela; • Cravo-da-índia

A base deste tempero não muda, mas existem variações que adicionam gengibre, ga-
langal e noz-moscada.

A pimenta Sichuan é uma das especiarias mais exóticas da mistura, agregando aroma, 
frescor, amargor e uma leve sensação de formigamento na língua.

MAGIA AS 5 ESPECIARIAS CHINESAS:
A busca pelo equilíbrio. Utilize o tempero das 5 especiarias chinesas em carnes gordu-

rosas como pato, porco e em ensopados.



8

                                   (11) 97965-6112       carmemromanisunacai
www.carmemromanionline.com

SEGREDOS DA COZINHA CIGANA - AULA 002 - Combinações de Temperos

Profª Rhose de Souza 

Ervas de Provence
Ervas de Provence, como o nome já diz, é um tempero clássico da região sudeste da 

França. Como muitos produtos e alimentos franceses, existe uma receita de Ervas de Pro-
vence protegida pelo selo de qualidade Label Rouge.

A receita original de Ervas de Provence, assim como todas as receitas originais de 
temperos do mundo, começou com o que havia disponível no local, neste caso, as ervas de 
verão encontradas nos jardins de Provence. 

As misturas foram variando de família em família até ganhar uma versão comercial na 
década de 70.

INGREDIENTES:

• Alecrim; • Segurelha; • Orégano; • Tomilho .

Há famílias ciganas que é comum encontrar Ervas de Provence com lavanda, manjeri-
cão, manjerona e outras ervas.

MAGIAS DAS ERVAS DE PROVENCE

Manter a alegria e despertas a intuição, as Ervas de Provence são muito utilizadas para 
temperar e aromatizar pratos com frango, peixe, legumes, sejam ensopados, grelhados, 
assados ou cozidos. Você pode fazer uma infusão de azeite com Ervas de Provence antes 
do cozimento para dar mais sabor ao prato. 

Para fazer o seu próprio tempero, utilize ervas secas e não as torre, apenas misture bem 
e guarde em um recipiente vedado.
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Baharat
O Baharat é um tempero muito utilizado na culinária Levantina, região que inclui 

atualmente países como o Líbano, Síria, Jordânia, Israel, Palestina e Turquia. Assim como 
o termo Masala em Hindi, Baharat significa especiarias em Árabe, e as receitas variam a 
cada esquina.

INGREDIENTES: 

• Pimenta do reino; • Semente de coentro; • Páprica; • Cardamomo; 
• Noz-Moscada; • Semente de cominho; • Cravo; • Canela;

Essas especiarias são conhecidas por agregar aroma, calor e doçura para os pratos.
Em algumas versões, o Baharat pode incluir outros ingredientes, por exemplo, na Tur-

quia, é comum adicionar folhas de hortelã. Já na Síria, o Baharat pode conter gengibre e 
pimenta. É comum também encontrar Baharat com açafrão.

MAGIA DO BAHARAT:
É unir as famílias em harmonia. Para marinar, misture com azeite e suco de limão. O 

Baharat é ótimo para temperar carne de cordeiro, frango, e ensopados.
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Zaatar
O Zaatar é outro tempero típico da culinária Levantina. O ingrediente mais caracterís-

tico do Zaatar é o Sumagre, uma especiaria encontrada no mediterrâneo que remete a um 
sabor azedo parecido com o do limão, porém mais suave.

INGREDIENTES:

• Tomilho; • Sumagre; • Sementes de gergelim; • Sal.

Além dos ingredientes base, é possível encontrar Zaatar com:

• Orégano; • Sementes de cominho; • Pimenta do reino; • Manjerona; • Segurelha.

MAGIA DO ZAATAR:

O Tempero para manter as Tradições. O Zaatar pode ser utilizado como tempero em 
diversos pratos. É comum misturar Zaatar com azeite e marinar peixes e outras carnes 
brancas. Você também pode usar o Zaatar para temperar salada e babaganuche. 

Caso não encontre o Sumagre, substitua por raspas de limão, mas não exagere.
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Harissa
Harissa é um condimento de pimentas vermelhas originário do Noroeste da África, 

região do Marrocos, Argélia e Tunísia. O destaque da Harissa é a picância e o sabor de-
fumado caracterizado pelas pimentas e pimentões, que são defumados ou secos ao sol. A 
Harissa pode ser utilizada em formato de pasta ou seca em pó.

INGREDIENTES: 

• Pimenta vermelha; • Pimentão vermelho defumado ou páprica em pó;
• Alho; • Semente de coentro; • Semente de cominho;
• Semente de alcaravia ou Kummel; • Sal; • Azeite de oliva; • Suco de limão.

MAGIA DA HARISSA:
A harissa nos oferece um mistério mágico.
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Ras El Hanout
O Ras El Hanout é um tempero clássico originário do Norte da África e muito popular 

no Marrocos. Uma mistura de especiarias secas que traz calor, aroma e complexidade para 
os pratos.

Ras El Hanout significa ‘chefe da loja’ para indicar que é o melhor mix de especiarias da 
casa. Como é uma mistura ‘à moda do chef ’ a receita, a tipo e a quantidade de especiarias 
varia muito. O Ras El Hanout feito com 12 especiarias é bem comum, mas já vimos uma 
versão feita com mais de 30 especiarias.

INGREDIENTES:
• Pimenta do reino; • Pimenta da Jamaica; • Páprica; • Semente de coentro;
• Semente de cominho; • Cravo; • Canela; • Cardamomo; • Macis;
• Noz-moscada; • Cúrcuma; • Gengibre em pó.

COMO USAR RAS EL HANOUT:
Como tempero de carne de carneiro, frango, cuscuz, sopa de lentilha e vegetais assados.

MAGIA DO RAS EL HANOUT:
Manter a Tradição da Culinária Marroquina.
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