
A Gomphrena haageana, vulgarmente conhecida 
como Perpétua Vermelha, é uma flor atraente que 
certamente iluminará qualquer jardim. Simbolizando 
a amizade na era vitoriana, esta infusão ajudá-lo-á a 
relaxar, à semelhança de um bom amigo.

PERPÉTUA VERMELHA

A Pérpétua Vermelha apresenta aromas frescos e 
florais. Produz uma atraente infusão tinta com 
intensas notas vegetais mas, apesar do nome, não é 
frutada. Os sabores são fortes, com um travo mais 
herbáceo e amargo que a nossa Perpétua Roxa.

A QUE SABE?

As flores de Perpétua Vermelha são populares pelas 
suas propriedades anti-inflamatórias, que podem 
ajudar a aliviar a dor de garganta, tosse, cordas vocais 
cansadas e outras doenças do trato respiratório 
superior. Esta infusão possui também um efeito 
relaxante e pode reduzir a tensão arterial.

BENEFÍCIOS PARA A SAÚDE

A Perpétua Vermelha é usada, principalmente, para 
decorar uma boa refeição. Pode ser utilizada como 
guarnição em saladas e outros pratos com sabores da 
terra, ou então como elemento decorativo do seu bolo 
ou sobremesa favoritos.

USO CULINÁRIO

As plantas são cultivadas de forma biológica no nosso 
viveiro e selecionadas entre as cultivares mais 
bem-adaptadas. A colheita é feita manualmente 
perto do período de floração do ciclo da planta 
(quando a concentração de óleos essenciais é mais 
elevada). As folhas são secas a baixas temperaturas, 
nunca ultrapassando os 25°C. As melhores folhas são 
selecionadas à mão.

COMO É O PROCESSO?
Misture 2 colheres de sopa de flores de Perpétua 
Vermelha com 1 litro de água a 85 ° C num recipiente 
à sua escolha (coador, bule, ou mesmo diretamente 
na chávena). Deixe as flores a repousar durante 4-6 
minutos, dependendo do quão concentra gosta da 
infusão.

COMO SE PREPARA?

100% flores de Perpétua Vermelha do nosso Território.

INGREDIENTES

Sem laticínios, sem glúten, sem cafeína, sem teína, 
adequado para vegetarianos e veganos.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Gomphrena haageana

LATA SACO DOYPACK SAQUETA
35 doses

35g
20-25 doses

25g
20 doses

20g


