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Em abril de 2021, a Dra. Carla Santos pediu-me para fazer um manual sobre um chá com  as
rosas do nosso jardim, projeto a integrar na Animação Sociocultural da Santa Casa da
Misericórdia da Golegã. Seguindo a minha ideologia propôs um Ebook, em formato digital. 
A linha de orientação deste Ebook é no sentido de apresentar preceito de colheita de pétalas
de rosas, deforma a favorecer o desenvolvimento do fruto e preceito de preparação, de
acordo com as peculiaridades das delicadas pétalas para o bom proveito das suas
propriedades. 
Estes preceitos permitem usufruir das propriedades intrínsecas das rosas. 
Relativamente aos frutos, o tema será apresentado na época da maturação.  
A minha metodologia do Biochá está direcionada para usufruirmos das propriedades
intrínsecas das plantas em harmonia com o ecossistema.

 

Sobre o Ebook

Seguem-se imagens de rosas no jardim da Santa Casa











Preceitos de colheita de pétalas de rosa

A rosa ao desabrochar, solta sequencialmente
as suas pétalas, deixando espaço livre para o
desenvolvimento do fruto.

Nesta imagem é percetível uma pétala a
separar-se das companheiras, sendo nesta 
fase de vida que deverá ser colhida.

Observação
Contemplar, compreender e
sentir.



Colheita

A colheita de cada pétala feita ao primeiro sinal do desfloramento, com o cuidado de 
não magoar as que estão próximo, favorece a fertilidade da planta mãe. Este preceito de
 colheita também contribui para o bom aproveitamento das propriedades intrínsecas da rosa.

As imagens mostram a Carolina Oliveira e a Deolinda Susano colhendo
pétalas de rosa no momento certo. A imagem da direita mostra as pétalas de

uma rosa desabrochada, sendo percetível o fruto



Após a colheita colocam-se
as pétalas num cesto de
vime revestido com o pano
de linho ou de algodão. 
Assim aconchegadas,
protegidas da luz e de
eventual contaminação
mantêm a vitalidade
aproximadamente 3 horas.
Relativamente aos frutos é
um tema a desenvolver na
época da maturação, visto
que é um saber de
vivências feito.



BioChá de Pétalas de Rosas

O Biochá de Pétalas de Rosas é preparado pelo processo de solução, num frasco
de vidro opaco com água mineral de elevado grau de alcalinidade. 
O material, o formato e a opacidade deste frasco antigo, favorecem a extração
das propriedades das plantas. O efeito é comprovado pela autenticidade da cor,
do aroma e do sabor.

Ingredientes
Meio litro de água à temperatura ambiente
Uma mão semiaberta de pétalas de rosas



Preceito de preparação 

1. Verte-se a água no frasco e juntam-se as
pétalas, previamente lavadas.

2. Guarda-se o frasco num lugar com
temperatura ambiente amena para que as
pétalas disponibilizem as suas propriedades
lentamente, harmoniosamente.

3. O processo de solução demora 5 horas.

4. Côa-se por um coador de inox.

5. Serve-se durante um período de 2 horas, no
máximo.



Bebe-se em pequenos goles, evitando a exposição ao ar.

Repete-se a dosagem até perfazer 250 ml.

Toma-se meio litro diariamente, com um intervalo de 3 a 4 horas.

Pode tomar-se a dosagem mencionada durante 28 dias.

Faz-se uma pausa, durante uma semana, e recomeça-se com 
a mesma dosagem em dias alternados.

Como tomar:



O Biochá de Pétalas de Rosas, proporciona especialmente os efeitos purificante,
antioxidante e anti-inflamatório. A dosagem mencionada faculta um aumento de vitalidade
e desperta as nossas faculdades. Pode ser utilizado também para bochechar e na lavagem do
rosto, particularmente dos olhos. 
Considero de grande importância bochechar antes de tomar tão especial bebida. É um
excelente complemento da higiene oral, fluidifica secreções, hidratar as vias respiratórias
superiores e em tempo da pandemia ameniza o desconforto causado pelo uso da máscara.
Utilizado no rosto limpa, tonifica e reconforta. A sua aplicação em compressas com os olhos
fechados limpa as secreções, as pestanas e pálpebras, proporcionando uma agradável
sensação de descanso ocular.

Rosas Nossas Grandes Aliadas na Saúde.

Indicações



Mais informação:
Livro Biochá;
Ebook: Purificar, Hidratar e Revigorar com Plantas Aromáticas e Medicinais;
Blog: Bioatividades Criativas. 

https://youtu.be/zzQzsqYcaSI 

Blog: http://www.bioatividadescriativas.pt/ 
https://ebooks.spautores.pt/book/purificar-hidratar-e-revigorar/W0K8X7
https://www.ileio.com/Reader/WI3m5I
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