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AGRICULTURA BIOLÓGICA

QUEM SOMOS!
Marca registada, que representa uma vasta gama de infusões
e condimentos, produzidos exclusivamente em modo biológico.
Todas as plantas utilizadas pela marca Biofusão, são
produzidas em explorações agrícolas inseridas em ecossistemas
naturais isentos de agentes incompatíveis com a agricultura
biológica.
Além do meio onde se desenvolvem, estas plantas são ainda
objeto de uma rigorosa seleção, que visa garantir em todos os
momentos a sua qualidade de excelência.
Através de um processo de desidratação inovador, é possível
conservar todas as propriedades e qualidades específicas de
cada planta.
Assim a marca Biofusão coloca ao seu dispor magníficas
infusões e maravilhosos condimentos, que orgulham a
agricultura biológica.

Atreva-se a provar!

COLHEITA ESPECIAL BIO
As nossas infusões “colheita especial” são obtidas a partir de
uma cuidadosa seleção de folhas jovens e vigorosas, onde
prevalece a abundância das qualidades específicas de cada
planta.
A colheita destas plantas é feita nos meses mais quentes de
verão uma vez que nesta época a concentração de oleos
essenciais é notóriamente mais elevada.
Assim é possível obter infusões com aroma e sabor à sua
medida.

COLHEITA ESPECIAL BIO
ERVA - CIDREIRA - (Melissa officinnalis)

Infusão suave e fresca, é o resultado de uma seleção minuciosa das folhas mais jovens e ricas em
óleos essenciais desta planta.
Modo de preparação:
Prepare a infusão com água a 90ºC, colocando cerca de 3g/L.
Deixe repousar durante cerca de 5 minutos, coe e desfrute desta maravilhosa infusão.
ERVA - PRÍNCIPE - (Cymbopogon citratus)

As suas folhas finas e cortantes foram objeto de uma cuidadosa seleção, para desta forma, obter
uma infusão de aroma intenso a limão e rica em óleos essenciais.
Modo de preparação:
Prepare a infusão com água a 95ºC, colocando cerca de 5g/L.
Deixe repousar durante cerca de 7 minutos, coe e saboreie esta maravilhosa bebida.
LIMONETE - (Aloysia Triphylla)

De uma criteriosa seleção de folhas de excelência ricas em óleos essenciais, resulta uma infusão
com aroma suave a limão e sabor delicioso.
Modo de preparação:
Prepare a infusão com água a 90ºC, colocando cerca de 3g/L.
Deixe repousar durante cerca de 7 minutos, coe e desfrute do seu magnífico sabor.

COLHEITA ESPECIAL BIO
HORTELÃ- PIMENTA - (Mentha x piperita)

As suas folhas de aroma intenso a mentol, foram cuidadosamente selecionadas, de forma a dotar
a sua infusão, das melhores propriedades da planta.
Modo de preparação:
Prepare a infusão com água a 80ºC, colocando cerca de 3g/L.
Deixe repousar durante cerca de 5 minutos, coe e delicie-se com esta refrescante infusão.
TOMILHO- LIMÃO - (Thymus x citriodorus)

O seu fantástico sabor cítrico extremamente refrescante e perdurador, provém de uma
meticulosa escolha das folhas que contêm as melhores propriedades da planta.
Modo de preparação:
Prepare a infusão com água a 90ºC, colocando cerca de 3g/L.
Deixe repousar durante cerca de 7 minutos, coe e desfrute do seu magnífico sabor.

INFUSÕES BIO
O consumo de infusões tem vindo a aumentar, sendo um dos
fatores responsável por este aumento, o facto de a maioria das
infusões não apresentarem na sua composição cafeina nem
teína.
É de realçar que através do seu consumo obtém benefícios para
o seu organismo.
A Biofusão preocupa-se com o seu bem-estar, e coloca à sua
disposição uma panóplia de infusões, produzidas em modo
biológico, cheias de sabor e aromas extremamente deliciosos.
Experimente e comprove!

INFUSÕES BIO
CARQUEJA - (Pterospartum Tridentatum)

Além do seu agradável sabor é conhecida como o “Chá para Tudo”.
As inúmeras qualidades desta planta, fazem com que esta infusão aumente a qualidade da sua
saúde, pela sua ação antibiótica e anti-inflamatória em geral.
Prepare a infusão com água a 90˚C e coloque cerca de 3g/L.
Deixe repousar durante 5 minutos, coe e aprecie esta saborosa bebida.

EQUINÁCEA - (Echinacea Purpurea)

Esta bela planta origina uma infusão de cor amarelo-escuro com um sabor muito agradável.
Tradicionalmente utilizada como estimulante do sistema imunitário, aumentando a resistência do
organismo na defesa contra doenças e infeções.
Prepare a infusão com água a 90˚C e coloque cerca de 3g/L.
Deixe repousar durante 5 minutos, coe e desfrute desta magnífica infusão.

*As propriedades atribuídas a esta planta têm origem no conhecimento popular. A sua utilização não deve substituir
cuidados médicos, diagnósticos ou prescrições.

INFUSÕES BIO
ERVA- CIDREIRA - (Melissa Officinalis)

Infusão suave e fresca com um ligeiro toque a limão.
Além do seu agradável sabor, possui ainda inúmeras propriedades medicinais, sendo considerada
anti-inflamatória, antioxidante, antiviral, digestiva, calmante e sedativa.
Prepare a infusão com água a 90˚C e coloque cerca de 3g/L.
Deixe repousar durante 5 minutos, coe e desfrute desta maravilhosa infusão.

ERVA – PRÍNCIPE - (Cymbopogon Citratus)

Das suas folhas finas e cortantes surge uma agradável infusão de cor verde claro e aroma
intensamente alimonado.
Esta bebida com aroma agradável e intenso a limão, funciona como digestivo, combate a má
disposição e azia. Com as suas propriedades bactericidas e desinfetantes, auxilia no alívio de
problemas nas vias urinárias.
Prepare a infusão com água a 95˚ C, e coloque cerca de 5g/L.
Deixe repousar durante 7 minutos, coe e deixe-se envolver pelo seu fantástico sabor.

*As propriedades atribuídas a esta planta têm origem no conhecimento popular. A sua utilização não deve substituir
cuidados médicos, diagnósticos ou prescrições.

INFUSÕES BIO
FUNCHO - (Foeniculum Vulgare)

Detentor de um sabor bastante agradável e doce, marcado por um intenso toque a anis.
Utilizado no tratamento de problemas intestinais como as cólicas. Trata a indigestão e é
calmante.
Prepare a infusão com água a 85˚C e coloque cerca de 3g/L.
Deixe repousar durante 5 minutos, coe e desfrute desta maravilhosa infusão.

HIPERICÃO DO GERÊS - (Hypericum Androsaemum)

Planta que cresce de forma espontânea na zona do Gerês, origina uma infusão de cor amarela –
suave e intenso sabor que perdura na boca.
Conhecido ainda pelas suas propriedades diuréticas, antioxidantes e utilizado em problemas de
fígado.
Prepare a infusão com água a 85˚ e coloque cerca de 3g/L.
Deixe repousar durante 7 minutos, coe e aprecie esta maravilhosa infusão.

*As propriedades atribuídas a esta planta têm origem no conhecimento popular. A sua utilização não deve substituir
cuidados médicos, diagnósticos ou prescrições.

INFUSÕES BIO
HORTELÃ – PIMENTA - (Mentha Piperita)

O seu intenso aroma a mentol, traduz-se numa bebida extremamente refrescante e de frescura
duradoura.
Desfrute desta bebida quente ou fria. Utilize-a para tratar febres, dores de cabeça, problemas
digestivos e dores de garganta.
Prepare a infusão com água a 80˚C e coloque cerca de 3g/L.
Deixe repousar durante 5 minutos, coe e delicie-se com esta refrescante infusão.

HORTELÃ – VULGAR - (Mentha Spicata)

Planta com aroma suavemente perfumado, dá origem uma bebida de sabor adocicado e ao mesmo
tempo agradavelmente refrescante.
Esta infusão refrescante auxilia no tratamento de febres e constipações de verão, dores de
cabeça, problemas digestivos e é ainda um ótimo calmante.
Prepare a infusão com água a 85˚ C e coloque cerca de 3g/L.
Deixe repousar durante 5 minutos, coe e desfrute desta agradável infusão.

*As propriedades atribuídas a esta planta têm origem no conhecimento popular. A sua utilização não deve substituir
cuidados médicos, diagnósticos ou prescrições.

INFUSÕES BIO
LIMONETE - (Aloysia Triphylla)

Planta rica em óleos essenciais que origina uma bebida de sabor delicioso a limão.
Disfrute desta infusão, pois além do seu fantástico sabor, ajuda a sua saúde, no combate às
enxaquecas, agitação e insónias.
Prepare a infusão com água a 90˚C, e coloque cerca de 3g/L.
Deixe repousar durante 7 minutos, coe e delicie esta magnífica bebida.

PERPÉTUA – ROXA - (Gomphrena Globosa)

Os seus delicados botões roxos, dão origem a uma infusão de cor fascinante e sabor suave, que a
torna numa bebida bastante agradável.
Tradicionalmente conhecida como anti-inflamatório natural, usada para problemas de garganta e
cordas vocais. Ajuda a afinar a voz e a tratar casos de rouquidão.
Prepare a infusão com água a 90ºC colocando cerca de 3g/L.
Deixe repousar durante cerca de 8 minutos, coe e desfrute desta saborosa bebida.

*As propriedades atribuídas a esta planta têm origem no conhecimento popular. A sua utilização não deve substituir
cuidados médicos, diagnósticos ou prescrições.

INFUSÕES BIO
TOMILHO BELA-LUZ - (Thymus Mastichina)

Do seu aroma fresco e forte resulta uma magnífica infusão de sabor intensamente fresco.
Popularmente reconhecido pelas suas propriedades anti-inflamatórias, esta deliciosa infusão é
ainda um excelente digestivo e ótimo para gripes e constipações.
Prepare a infusão com água a 90˚C e coloque cerca de 3g/L.
Deixe repousar durante 5 minutos, coe e desfrute do seu fantástico sabor.

TOMILHO – LIMÃO - (Thymus Citriodorus)

Das suas estreitas e ovais folhas verdes, nasce uma infusão com um acentuado sabor cítrico
extremamente refrescante e perdurador.
Ao seu maravilhoso sabor, o tomilho-limão junta ainda as suas propriedades medicinais, atuando
em problemas respiratórios e tosse.
Prepare a infusão com água a 90˚C e coloque cerca de 3g/L.
Deixe repousar durante 7 minutos, coe e deixe-se envolver pelo seu fantástico sabor.

*As propriedades atribuídas a esta planta têm origem no conhecimento popular. A sua utilização não deve substituir
cuidados médicos, diagnósticos ou prescrições.

CONDIMENTOS BIO
As ervas aromáticas são plantas, geralmente de pequenas
dimensões, que apresentam as mais variadas utilizações e
propriedades. Devido à sua composição nutricional e às funções
que desempenham na saúde, são um excelente substituto do
sal, dando sabor, aroma e cor às refeições.
É ainda de salientar que, as ervas aromáticas inserem-se no
padrão de dieta mediterrânica e a sua utilização contribui para
a prática de uma culinária saudável.
Aliando estas qualidades ao método biológico como são
produzidas, a Biofusão coloca ao seu alcance uma gama de
condimentos
devidamente
preparados,
sendo
apenas
necessário, usar a sua imaginação para obter o melhor sabor nos
seus cozinhados.

CONDIMENTOS BIO
ALECRIM - (Rosmarinus Officinalis)

Torne os seus pratos inesquecíveis e recheados de sabor, colocando alecrim nos seus cozinhados.
Com sabor marcante, picante e amadeirado é um excelente aliado no tempero de carnes de
cordeiro, frango, vitela e porco, e peixes.

COENTROS - (Coriandrum Sativum)

De aroma e sabor intenso, os coentros combinam na perfeição com os seus pratos de marisco.
Dê um gosto especial às açordas, carnes de porco e aves, em assados de peixe, de carneiro,
cabrito e vitela. Pode ainda utiliza-los em molhos e grelhados.

ERVA PEIXEIRA - (Mentha Cervina)

Também conhecida como Hortelã da Ribeira, o seu aroma quente e forte, permite dar um toque
especial aos seus pratos.
Muito utilizada nas regiões do interior e alentejo, no molho que serve para regar os famosos e
apetecíveis peixes do rio fritos.
Ótima para acompanhar saladas, sopas, queijos, molhos, e carnes de porco.

CONDIMENTOS BIO
ESTRAGÃO FRANCÊS - (Artemisia Dracunculus)

De sabor adocicado e levemente picante, dá um toque inconfundível aos seus pratos.
Muito utilizado em saladas, pratos de peixe e de carne, e molhos.
Utilize-o para obter mais sabor nas suas omeletes, espargos e ovos cozidos

LOURO - (Laurus Nobilis)

A folha de louro é tradicionalmente usada na culinária de todo o mundo e não pode faltar na
cozinha dos melhores chefs.
Com o seu forte sabor, é ideal para utilizar na preparação das suas carnes, ensopados, caldos e
sopas.
Estas folhas devem ser utilizadas durante a confeção dos seus pratos.

MANJERICÃO - (Ocimum Basilicum)

As suas delicadas folhas em forma de coracão, apresentam sabor e aroma doce e picante
característico.
O seu sabor doce e picante torna-se o companheiro ideal para os pratos que levam tomate,
azeite, limão, carnes vermelhas, massas e queijos.
Utilize-o com carinho, colocando-o sempre por último nos alimentos cozinhados.

CONDIMENTOS BIO
OREGÃOS - (Origanum Vulgare)

De origem grega, a palavra “oregano” significa “alegria da montanha”.
Dê um toque de alegria aos seus cozinhados.
É o aliado perfeito para preparar saborosas pizzas, molhos de tomate, vegetais refogados,
carnes brancas e de vitela.
Obtenha um melhor sabor adicionando no final da confecção dos seus pratos.

POEJO - (Mentha Pulegium)

É uma pequena planta de folhas verdes, pequeninas e com um sabor refrescante e fortemente
aromático.
A perfeita combinação com pratos de carne de Borrego e frango, e caracóis. Muito utilizado na
cozinha tradicional alentejana, na sopa de queijo fresco, e no tempero de achigã, na Beira Baixa.
Ótimo para dar sabor às suas caldeiradas de peixe e açordas.

SALSA - (Petroselinum Crispum)

Planta com sabor suave, é uma das ervas aromáticas mais populares da gastronomia.
Fica bem com quase tudo, desta forma, saboreia-a em sopas, pratos de carne, de peixe ou
marisco, e molhos, omoletes ou massas

CONDIMENTOS BIO
SALVA - (Sálvia Officinalis)

De folhas longas e aveludadas, a salva com o seu sabor forte e refrescante, dá um toque fresco e
elegante aos seus preparados.
De sabor forte, perfeita para condimentar os seus pratos de aves, nomeadamente de peru, frango
ou pato e carnes de porco e coelho.
Liga muito bem com peixes gordos, marinadas e recheios.

SEGURELHA - (Satureja Montana)

Muito aromática e de sabor levemente picante, dá um toque inesquecível aos seus pratos.
Considerada uma companheira de excelência para todas as leguminosas.
Condimenta carnes em geral, especialmente de peixe e aves, além de saladas, molhos e feijão.

A fusão perfeita entre o aroma e o sabor!
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