
 
 

Conheça as propriedades das urtigas 

http://are.cm-porto.pt/documentos 

https://www.e-konomista.pt/cha-de-urtiga/ 
https://www.jardiland.pt/destaque/6-beneficios-da-urtiga-para-o-seu-bem-estar-2/ 
https://dicasnaturais.com/sopa-de-urtigas/ 

 

 

   

 

 

 

 

 

As urtigas, apesar de ser desprezada por provocar uma sensação desagradável quando em contacto direto com a pele, na 
realidade trata-se de uma planta muito versátil, quer ao nível medicinal, quer ao nível nutricional. 
É no final do Outono e início do Inverno que conseguimos encontrar urtigas mais verdes e tenras. 

Este alimento é considerado bastante nutritivo e útil, podendo ser utilizado em diversas preparações culinárias como sopas, 
arroz, infusões, molho para acompanhar um prato de carne ou peixe ou até mesmo com batatas cozidas. 

Curiosidade: 

Quando tocamos numa urtiga a 

sensação é bastante desagradável, 

mas sabia que assim que as urtigas 

são escaldadas ou entram em 

contacto com água bastante quente, 

perdem o seu poder urticante? 
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Dica: 

Nunca desperdice a água na qual as 

urtigas são cozidas, esta água é rica 

em nutrientes e pode ser utilizada das 

mais variadas formas, seja em 

preparações culinárias ou até mesmo 

para fertilizar as plantas de nossa casa. 

Fontes: 

https://www.reformaagraria.pt/blog/para-que-servem-as-urtigas/ 
https://noticias.utad.pt/blog/2020/03/16/analisa-pao-bolota-urtiga/ 
https://pt.wikihow.com/Fazer-Ch%C3%A1-de-Urtiga 
https://nutricionistamariainesantunes.blogs.sapo.pt/vai-as-urtigas-e-eu-fui-4074 

 

 

 A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro em 
parceria com o LEAF, do Instituto Superior de Agronomia 
(ISA) está a levar a cabo estudos com farinhas de bolota 
e de urtiga. Estes ingredientes têm-se revelado muito 
interessantes para potencial inclusão em receitas de pão 
com e sem glúten, este último apropriado para doentes 
celíacos. 
 

 

 

Anote 

dicas  

nutritivas 

Contraindicações: 

O chá de urtiga poderá ter alguns 

efeitos indesejados, pelo que deverá 

ser bebido com moderação. Caso 

tenha problemas de saúde deverá 

consultar o seu médico antes de iniciar 

o seu consumo. 

Valor nutricional: 
A urtiga é considerada uma planta medicinal. A nível 
nutricional, a urtiga é rica em carotenoides e compostos 
fenólicos, rica em vitamina A, vitamina C, cálcio e ferro. 
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