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da Terra de Miranda

Esta publicação ambiciona 
fazer uma pequena incursão 
no universo das plantas 
alimentares e sua utilização 
na gastronomia tradicional da 
Terra de Miranda.
Na sequência do guia da 
Etno�ora da Terra de 
Miranda selecionaram-se um 
conjunto condigno de come-
res e petiscos, confecionados 
a partir de espécies silvestres 
e cultivadas marcadamente 
relacionadas com este territó-
rio. O destaque vai para as 
plantas e não para as receitas.

É um breve apontamento sem 
a preocupação de esgotar o 
tema ou de fazer um tratado 
de culinária. A par de receitas 
tradicionais encontrarão 
alternativas mais recentes de 
consumir os produtos da 
terra, demonstrando a capaci-
dade das gentes da Terra de 
Miranda de se adaptarem a 
novos sabores e saberes. 
Pretende-se assim divulgar e 
perpetuar os saberes e 
práticas transmitidos e home-
nagear os homens e mulheres 
que desinteressadamente 
deram substância a este livro.

A informação que aqui se 
disponibiliza tem por base a 
recolha etnobotânica realiza-
da ao longo de dois anos em 
várias aldeias do concelho de 
Miranda do Douro, no âmbito 
do Projeto Cultibos, yerbas i 
saberes.
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