


É possível comer maconha?
Sim e  não.  Sem fazer  uma  preparação  não  adianta  sair  comendo

flores de maconha, isso não vai fazer com que você sinta nenhum

efeito psicoativo. Por duas razões: primeiro porque em uma flor de

cannabis innatura não existe tanto THC como o senso-comum supõe.

O que sim existe em abundância em 

algumas gramas de maconha é THCA. 

Mas aí você pergunta: Então como eu 

fico chapado fumando um? Isso 

acontece porque o calor do baseado 

aceso faz a reação química necessária 

acontecer e o THCA é transformado 

em THC. Outro motivo pelo qual não 

podemos simplesmente pegar flores 

de maconha e comer para ficar 

chapados é que o THC precisa chegar 

na corrente sanguínea para sentirmos 

os seus efeitos, (tipo pelos pulmões 

direto para o sangue) porém como 

nosso estômago não é preparado para 

digerir flores o que acontece é que 

qualquer vestígio de THC que possa 

estar nas flores será eliminado pelo 

seu organismo sem efeitos 

psicotrópicos. 



Por essa razão para comer maconha e ficar chapado são necessários

alguns preparativos, que podem ser resumidos em: aquecer a erva

e  fazer  uma  infusão –  que  nada  mais  é  do  que  extrair  os

cannabinóides  dela  em algum lipídio,  como manteiga,  azeite  entre

outros.

Nessa edição vamos compartilhar com você os segredos por trás da

culinária cannábica, desde os preparativos, passando pela dosagem

correta e até as principais receitas. 

Prepare-se para se tornar um chef cannabico!



Descarboxilar Maconha – Por Quê e como fazer

Primeira   coisa   que   você   precisa   saber   sobre   descarboxilar   a

maconha  é   que   este   é   um processo  que  ocorre  naturalmente

com o secado e a cura das flores – simplesmente pelo contato

da erva com o ar e com temperaturas mais ou menos altas e a ação

do tempo –  e fazer a chamada descarboxilação serve apenas para

acelerar esse processo. 

Claro,   que   o   curado   das   flores

garante a descarboxilação apenas

em parte e que você pode dar um

empurrãozinho  nesse  processo.  O

consumidor   de   cannábis   sempre

acaba   descarboxilando   sua   erva

para   sentir   seus   efeitos   quando

acende   um   baseado   ou   mesmo

quando   coloca   a   erva   no

vaporizador,   porque   é   o   calor   o

principal método de descarboxilar.



E o mesmo se pode dizer de quem vai preparar algum comestível

com a erva,  como quase todos os métodos de preparação de

comestíveis   envolvem   calor   a   descarboxilação   acaba

ocorrendo   sem   que   você   precise   dedicar   um   tempo   de

preparação somente a essa etapa.  Mas claro , se você  quiser

aprimorar   os   preparativos   e   obter   melhor   qualidade   na

concentração de efeitos psicoativos e/ou medicinais é de bom tom

separar um tempinho para descarboxilar a erva. 

Mas porquê descarboxilar é especialmente indicado quando vamos

preparar um comestível? Por que esse processo  ajuda a converter o

máximo possível dos cannabinóides presentes na Erva que estão

em   sua   forma   ácida   (ácido   carboxílico)   em   cannabinóides   .   Por

exemplo ao contrário do que a maioria das pessoas pensa uma flor

de cannabis não está repleta de THC ela está repleta de THCA e só

com a descarboxilação é que o THCA se converte em THC.



Outra   dúvida   muito   comum   é   se  as   flores   podem   sair

diretamente do pé  de cannábis para a cozinha (seja para

preparar  comidinhas  ou óleo  medicinal)   sem passar pelo

processo de secado e curado.  Nesse ponto da questão é  bom

advertir que nada supera um secado e curado de respeito  ,  sem

pressa, pois como já dissemos nessa etapa a planta por si mesma

vai transformando os seus compostos, e é por isso que passando o

secado e o curado devidamente feitos, sentimos muito melhor os

sabores, aromas e efeitos de cada erva. 

No   entanto,   é   bem   verdade   que   mesmo   flores   recémcolhidas

podem ir direto ao processo de descarboxilação forçada e com isso

atingem um mínimo de   cannabinóides  prontíssimos  para depois

fazer a extração que você pretende.



Descarboxilar é só um nome complicado que esconde por trás um

significado   bem   simples:   aquecer   a   erva   para   ativar   seus

componentes facilitando a absorção deles pelo nosso organismo. É

importante   destacar   que   as   temperaturas   a   que   submetemos   a

erva nunca devem ser superiores a 100°C, 120°C e durante um

período de tempo de meia hora a 1 hora no máximo. Pois mais calor

do que isso é certeza de que você vai perder mais cannabinóides e

terpenos pela evaporação do que deixar a erva mais potente para o

seu uso. Inclusive se você  dispõe de tempo o ideal é  submeter a

erva a temperaturas ainda menores que isso e por mais tempo.

Há  quem  diga  também  que  para  usuários 

medicinais que querem evitar os efeitos narcóticos 

da erva o ideal seria nada de descarboxilar. Apesar 

de  que  isso  implicaria  menor  efeito  em  certos 

benefícios  como  redução  das  náuseas  ou  abrir  o 

apetite (próprios do THC) , por outro lado o THCA 

é  reconhecidamente potente em efeitos relaxantes 

e analgésicos.

Por  tanto  a  descarboxilação  NÃO  é  100% 

necessária  a  não  ser  que  você  esteja  buscando 

sentir  o  máximo  dos  efeitos  psicotrópicos  da  sua 

erva.



Como Descarboxilar
O método mais simples e conhecido para a descarboxilação é

simplesmente o bom e velho forno do seu fogão de cozinha

tradicional. Nesse caso o ideal seria colocar seu forno para

trabalhar a 100°C – pré aquecer o forno – e de preferência

utilizar em conjunto um termômetro desses que se coloca

dentro do forno para verificar qualquer variação para mais

ou para menos. 

E  então  é  só  utilizar  um  papel

manteiga por exemplo para forrar

uma forma comum,  destroçar  um

pouco  as  flores  para  aumentar  a

superfície  de contato e facilitar  a

ação do calor, marcar 45 minutos e

pronto;  suas  flores  estarão

descarboxiladas.  -  Atente  para

“destroçar  um  pouco” se  você

exagerar  nessa  parte  pode  fazer

com  que  a  erva  se  queime

mesmo  tentando  manter  a

temperatura adequada.



Feito isso, retire as flores do forno

e  deixe  esfriar.  Elas  devem  ter

adquirido uma coloração marrom

dourado  e  estar  meio

quebradiças.  Aí  sim,  é  hora  de

triturar  bem  com  um

desbelotador  ou  triturador  de

cozinha e começar o preparo dos

seus comestíveis.

Se você está preocupado com a marola que isso pode gerar,

existe uma saída: que seria um pote de vidro resistente ao

calor e hermeticamente fechado que vai conservar dentro de

si o cheiro das flores aquecidas. Nesse caso convém que ao

invés de 45 minutos, você aqueça as flores por 60 minutos já

que uma vez que elas estarão “juntinhas” dentro do pote o

calor vai atuar com menos intensidade em todas as partes

delas. Se quiser caprichar é bom girar e agitar o frasco de

vidro a cada 15 minutos no forno.



Utilizando  o  frasco  de

vidro  fechado,  também é

possível  fazer  o  mesmo

procedimento  em  banho

maria  o  que  resolve  não

só o problema da marola

mas  também  o  de

controlar  a  temperatura

caso o seu forno não seja

apropriado.

Para obter o desconto solicite seu boné aba reta Paz Infinita através do e-mail : 
faleconosco@pazinfinita.com
** 50 R$ + frete

mailto:faleconosco@pazinfinita.com


Dosagem

Quanta Maconha Devo colocar no meu

comestível?

Quando  se  fala  sobre  fazer  comestíveis  de  cannabis  essa  é  a

primeira  questão  que  vem  a  tona.  E  não  é  a  toa.  Colocar

maconha demais ou de menos pode ser frustrante ou até perigoso.

Se  colocando  pouca  erva  o  resultado  pode  ser  zero  efeitos

psicotrópicos, por outro lado colocar muita cannabis pode levar a

uma onda desagradável que pode te deixar estirado na cama ou

mesmo causar hospitalização. 

Nesse  sentido  é  importante  notar  que  não  é  consumindo

comestíveis industrializados que vai te livrar desse risco. Afinal, a

indústria cannabica mesmo em locais legalizados ainda sofre com

falta de órgãos reguladores e padronizadores de qualidade. Vale a

pena assistir o documentário “rolling papers” disponível na netflix

que comenta o cenário de Oregon, inclusive a experiência local

com comestíveis.



 Nesse doc. é relatado como o nível de

THC  e  outros  cannabinóides  informado

nas  embalagens  dos  comestíveis  muitas

vezes  não  é  confiável.  Pois  seguindo

apenas essa indicação um mesmo usuário

consome determinado produto – que dizia

por exemplo 5% de thc – e não sente

efeitos  significativos,  e  então  decide

comprar outro produto que também diga

5%  de  thc  e  consumir  5  vezes  mais

objetivando assim conseguir algum efeito.

Porém, se o segundo produto usou outro

método  de  mapeamento  do  nível  de

cannabinóides isso pode significar uma 

sobredose  catastrófica.  Assim  o  Oregon

acabou  relatando  algumas  pessoas

hospitalizadas  devido  a  comestíveis

cannabicos.



Para  definir  a  dosagem  ideal  na  hora  do  preparo  do  seu

comestível caseiro, diferentes fatores devem ser levados em conta:

1- Tolerância ao THC

É de se esperar que um usuário habitual de cannabis tenha maior

tolerância e por isso precise de doses maiores para sentir o efeito

desejado do que um principiante. Por isso é bom saber quem serão

os consumidores do comestível a ser preparado. Outra afirmação

comum é dizer que homens necessitarão de doses maiores do que

as   das   mulheres   para   obter   o   mesmo   efeito   que   ao   fumar,   no

entanto isso se deve muito mais a constituição física de cada um

(massa corporal, altura, …, ) do que ao sexo em si. E saber o estado

físico   e   mental   de   cada   um   antes   de   consumir   o   comestível

cannabico também faz toda a diferença.



2- Constituição física

Assim como os efeitos do álcool  no organismo humano, a

cannabis   comestível   muito   mais   do   que   a   fumada   terá

efeitos maiores ou menores dependendo de características

físicas   de   quem   a   consome.   Por   exemplo   uma   pessoa

pequena e magra naturalmente irá  precisar de uma dose

menor do que uma pessoa alta ou com peso acima da média.



3- Estado de Espírito

Ninguém pensa nisso   como prioridade,  mas a verdade é

que   o   seu   estado   de   espírito   ,   o   seu   humor,   faz   toda   a

diferença em como vai ser a sua experiência com cannábis,

principalmente quando se trata de comestíveis cannábicos. 

O   ideal   é   que   você   esteja   se   sentindo   feliz,   confiante   e

relaxado. Normalmente sentimentos de stress, insegurança

e negatividades em geral não são uma boa combinação com

comestíveis.   Esse   tipo   de   sentimentos   tendem   a   serem

amplificados quando você está chapado. E tudo pode piorar

ao   invés   de   você   conseguir   relaxar.   Essa   é   uma   grande

diferença da maconha para o álcool por exemplo. Enquanto

a maioria das pessoas concorda que é possível “beber para

esquecer os problemas” esse tipo solução não costuma ser

compatível com fazer uso da cannabis.



4- Qualidade da Erva

Como você já imaginava quanto melhor a maconha usada

maior  a  chapação,  menor  a  quantidade  que  você  precisa

colocar e viceversa. E essa é a primeira coisa a ser levada

em conta na hora de calcular a dosagem de THC nos seus

comestíveis. Tudo depende de quanto THC tinha na cepa

que   foi   cultivada   e   da   “qualidade   do   cultivo”   por   assim

dizer.

Uma cepa de qualidade bem

cultivada   tem   em   torno   de

20%   de   THC,   no   entanto

usar cepas com menos THC,

ou   cultivadas

equivocadamente, ou mesmo

utilizar   manicura   de   folhas

ou   prensado   muda

completamente   esse

percentual.



5- Um bom lugar

Assim   como   o   seu   estado   de   espírito   pode   fazer   toda   a

diferença,  também é   importante considerar o ambiente a

sua   volta.   Dê   preferencia   a   lugares   onde   você   se   sinta

confortável, relaxado, e livre de distrações preocupantes.

Cannabis   é   conhecida   por

despertar   todos   os   seus

sentidos,   então   um   lugar

tranquilo,   pacífico,   sem

adrenalina é  o   tipo do  lugar

ideal para ter sua experiência

com comestíveis cannabicos.

  Recomendamos   um   lugar   com   o   qual   você   já   esteja

familiarizado,   talvez   sua  própria   casa   seja   o   lugar  mais

seguro,   ou  mesmo  aproveitar  um dia   ensolarado   com os

amigos em um ambiente verde.



6- Como Calcular a dose ideal de

THC

Depois de levar em consideração os aspectos mencionados

acima,   é   hora   de   usar   um   pouco   de   matemática   para

calcular a  dose  perfeita de  THC nos seus comestíveis.  A

primeira coisa é checar a porcentagem de THC presente na

cepa que você pretende utilizar.

A maioria das cepas tem algo entre

1520% de THC – validos quando a

cepa foi  apropriadamente cultivada

–   enquanto   as   maconhas   mais

pobres   em   qualidade   tem   apenas

10%   de     THC   na   média.   Para

simplificar o cálculo vamos levar em

consideração   uma   maconha   com

10% de THC;



1 grama de cannabis (com 10% de THC) viram 100mg THC

no conteúdo final.

Agora, para calcular a dose por porção você  vai dividir o

total   de   THC   da   sua   receita   pelo   número   de   porções   a

serem servidas.

Por   exemplo:   Vamos   supor   que   você   vai   fazer   manteiga

cannábica com 5g dessa mesma cannabis de 10% de THC.

Aí você multiplica 5 por 100 e descobre que a sua manteiga

tem 500mg de conteúdo de THC. 

E   se   você   resolver   fazer   alguns

cookies, digamos que 25 biscoitinhos,

com a manteiga cannabica e utilizar

metade da manteiga (ou seja 250mg

de THC). 

Então é só dividir o total do THC pelo número de porções e

você  vai saber a dosagem de THC servida em cada dose,

que no caso seria 10mg de THC por porção (por biscoito).



7- Doses e efeitos

Para um iniciante ou uma pessoa de baixa estatura/peso a  dose

de thc deve ser algo entre 1 a 10mg. Um usuário intermediário

pode   consumir   uma   dose   entre  10mg   e   20mg.   E   por   fim,   um

usuário experiente de cannabis pode consumir uma dosagem de

thc entre 20mg – 50mg ou mais, dependendo dos efeitos desejados.

De   todas   as   maneiras   é   importante   saber   que   diferentes   doses

provocam diferentes resultados. 

Pequenas doses de 1 a 2,5mg são recomendadas para usuários de

primeira viagem e pra quem curte uma microdose. Elas provocam

alivio   da   dor,   stress   e   ansiedade,   assim   como   aumento   da

criatividade e do foco.

Quando aumentamos a dosagem para 2,5mg – 15mg o alívio da dor

é muito mais significativo, surge uma certa euforia, e talvez você já

sinta   sua   percepção   alterada   assim     como   a   sua   coordenação

motora.   Essa   dosagem   é   recomendada   para   pacientes   com

problemas persistentes de insônia por exemplo.



Pessoas   que   tomam   doses   entre   15mg   –   30mg   são   geralmente

pacientes médicos que desenvolveram alta tolerância ao THC ou

usuários frequentes de cannabis. Com essa dosagem a percepção e

a   coordenação   motora   fica   evidentemente   afetada,   e   também

grandes sensações de euforia aparecem.

Dosagens   acima   de   30mg   só   são   recomendadas   para   usuários

extremamente experientes ou pacientes medicinais  que realmente

precisem de tais doses para obter o resultado desejado. Além de

sentimentos   de   euforia   no   nível   máximo,   a   coordenação   e   a

percepção do consumidor do comestível fica ainda mais alterada e

muitas   vezes   aparecem   efeitos   colaterais   como   batimentos

cardíacos acelerados. Variando muito dependendo da genética da

planta escolhida para o consumo.



8- Saber chegar e sair

Quando você consumir comestíveis:

  Coma pequenas  porções  de   cada

vez,  e  aguarde pelo  menos 1  hora

antes de tomar outra dose. E tenha

certeza   de   que   já   sentiu   o   efeito

máximo da primeira dose antes de

partir para a próxima.

  Faça uma boa refeição não

cannábica antes do comestível

cannábico,   você   não   deve

matar   sua   fome   com

comestíveis   e   nem   estar   de

estômago vazio pois os efeitos

podem ser  maiores  do  que  o

que você esperava.



  Lembrese  que  comestíveis  provocam 

um efeito mais forte do que fumar um 

simples  baseado.  A  maconha  comestível 

proporciona  um  aproveitamento  de 

cerca  de  90%  dos  cannabinóides 

disponíveis o que é muitíssimo superior a 

inalação  pela  via  pulmonar  –  apenas 

40%  de  aproveitamento.  Os  efeitos 

podem  durar  até  8  horas.  Por  isso, 

comece  devagar  a  experimentar  os 

comestíveis,  com  doses  pequenas  e 

paciência  para  aguardar  o  início  do 

efeito.



  Mantenha a   calma caso  surja  um pouco  de  ansiedade,

nenhum comestível nunca causou dano real a alguém.

 Nunca  esqueça de tomar água para não ficar desidratado.

 Não fique competindo pra ver quem come mais, o vencedor

vai acabar caindo de sono.

 Não misture com outras drogas.

 Por favor não dê comestíveis para alguém sem informar

a pessoa. Você  pode ter ouvido estórias engraçadas sobre

fazer isso, mas para a pessoa surpreendida com certeza não

foi tão divertido.



Conclusões

Embora calcular a dosagem de THC nos seus comestíveis

envolva fazer algumas contas, a dosagem está longe de ser

uma   ciência   exata.   A   dosagem   perfeita   varia   muito   de

pessoa para pessoa e para uma mesma pessoa há variações

de um dia para o outro dependendo da influência de muitos

fatores.



Lembrese de não se assustar caso você  passe da dose, a

verdade   é   que   ninguém   nunca   morreu   por   causa   de

comestíveis cannabicos. Tudo que você precisa é manter a

calma   e   informar   aos   seus   amigos   que   estiverem   te

acompanhando na trip, então você vai receber ajuda para

relaxar, tomar um copo de água, comer comida normal.

  Por   fim   se   nada   disso   funcionar   ir   para   a   cama   deve

ajudar.   No   final   da   estória   tudo   vai   virar   uma   grande

anedota e você será mais experiente.

Sócio-Torcedor do Paz Infinita 
ganha:

-Convite para o grupo do Telegram onde os 
autocultivadores trocam experiências diariamente e 2 vezes por mês 
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- Calendário Lunar para o autocultivo todo dia 01 
direto no seu email
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Mão na Massa  ou melhor mão na erva

Cozinhando com cannábis

A primeira dica importante para garantir um sabor agradável nas suas

receitas é lavar a maconha. Sim, um bom banho de água. Sem se

preocupar  porque  os  cannabinóides  não  saem  na  água  (são

hidrofóbicos)  isso  serve  para  tirar  o  gosto  de  clorofila  e  também

alguma poeira ou terra que tenha repousado nas suas plantas. Depois

de lavar sua erva, basta secar suavemente com papel toalha ou um

pano limpo e deixar que o restante da umidade seque sozinha aos

poucos.

Quando você escolhe lavar a erva em água morna como indicaremos

nas receitas abaixo, além de limpar as impurezas do material vegetal

e tirar  o gosto de clorofila,  você também estará descarboxilando a

erva  ao  mesmo  tempo.  Eliminando  a  necessidade  de  fazer  a

descarboxilação previamente.



Como lavar a erva para fazer as receitas cannábicas

Primeiro  vamos  mergulhar  em  água  as  flores  ou  folhas  que

utilizaremos para a receita cannábica, aquecê-las em fogo baixo por

cerca de 15 minutos cuidando para não deixar que a água ferva. Esse

passo é essencial para tirar o gosto de clorofila e outras impurezas

(como  poeira,  terra,  …,)  que  podem  estragar  todas  as  suas

comidinhas cannábicas.

Depois é hora de escorrer toda a água, deixando a erva o mais seca

possível. Para isso é recomendado usar um filtro de papel ou de pano.

O de tecido é interessante para poder dar uma leve secada extra na

erva apertando-a.

Vamos  compartilhar  com  você  as  “receitas  base”.  Que  são  as  da

manteiga, azeite, óleo de côco, leite e alcoólicos (todos cannábicos,

claro).  Chamamos  receitas  base  porque  elas  são  o  alicerce  de

qualquer  prato  cannábico.  Com esses  quatro  coringas  na  sua  mão

você pode transformar  absolutamente  qualquer  receita  do  livro  de

receitas tradicional em sua versão cannábica. Por exemplo na  hora de

preparar um bolo, biscoito ou brigadeiro basta substituir a manteiga

ou o leite da receita pela versão cannábica.



Manteiga Cannábica

ingredientes

1- Pra cada 250g de manteiga colocar de 5g a 10g de Flores ou

70g a 120g de folhas

2- meio litro de água

3- Filtro de papel 

4- Material para fazer banho maria (uma panela e um pote de

vidro resistente ao calor, por exemplo)

1º passo – Lavar  e secar a erva  adequadamente

Em seguida, preparar um banho maria onde você 

vai derreter a manteiga comum e misturar com a 

erva (triturada). Sempre com cuidado para a 

água do banho maria não ferver. O ponto ideal 

são aquelas pequenas bolhas que se formam 

quando a água está prestes a ferver, mas 

lembre-se de não deixar ferver nunca.

É bom estar sempre mexendo a mistura, durante 

mais ou menos 30 minutos. Você vai reparar 

como a manteiga pouco a pouco vai ganhando o 

tom esverdeado.



Quando  você  estiver  seguro  de

que a erva já liberou todo o seu

potencial  na  manteiga,  e  a

manteiga  atingiu  um  ponto

homogêneo  de  coloração,  é  hora

de utilizar um filtro de papel

(como o que se usa para fazer

café)  para  garantir  que  não

haverá nenhum pedaço de erva no

meio da manteiga.

Depois  é  só  levar  a  manteiga

para a geladeira por cerca de 6

horas para  que  ela  fique

igualzinha a manteiga comum que

você compra em qualquer mercado,

porém verde e chapante.

Obs.: Precisa ser manteiga. Não serve margarina.

Obs.:  A  manteiga  cannabica  é

ideal  para  substituir  a

manteiga  tradicional  em

receitas como cookies ou bolos.

Fazendo  eles  se  transformarem

em cookies ou bolos cannabicos



Azeite Cannábico

Ingredientes

água

120g de folhas de maconha ou 10g de flores para

400ml de azeite de oliva extra virgem

1- Lavar a erva em água morna e em seguida secar o melhor

possível

2- Misturar o azeite com a erva não triturada

3- Deixar de 1 a 2 semanas

a  Erva  dentro  do  azeite,

protegendo  da  luz  e

remexendo o conteúdo de vez

em  quando  para  ajudar  na

liberação dos cannabinóides

no azeite.

4-  Passado  esse  tempo,  o

azeite já está pronto para

o consumo



Obs.: Caso você ache que ficou

muito  potente,  basta  misturar

com mais um pouco de azeite de

oliva virgem.

Já está pronto o seu azeite de

cannábis  para  uso  sublingual,

tópico  ou  de  complemento

alimentício.

Obs.: Esse é exatamente

o  mesmo  óleo  medicinal

preparado  com  azeite

para combater patologias

como  convulsões  entre

outras. Essa receita bem

como a receita do óleo

medicinal  em  forma  de

resina  (com  gordura  de

côco)  estão  na  Revista
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Existe  outra  maneira  de

fazer o azeite cannábico que

economiza tempo. Ao invés

de  levar  15  dias  para  a

preparação,  você  vai  fazer

em alguns minutos utilizando

o calor como seu aliado. É

assim:

1-  Lavar  a  erva  em  água  morna  e  depois  secar  o  máximo

possível.

2- Misturar o azeite com a erva e levar ao banho maria sem

nunca deixar ferver a água

3- Fazer o banho maria , mexendo de vez em quando por cerca de

2 horas.

4- Coar o azeite em um filtro de papel para separar os pedaços

sólidos de maconha do azeite

5- Se você considerar que não conseguiu secar bem a erva antes

de misturar no azeite, isso fará com que fique água misturada

no azeite. Para resolver esse problema basta levar o azeite ao

congelador  por  algumas  horas,  assim  quando  o  azeite  se

solidificar será possível separar a água – que vai ficar por

cima – do azeite que estará na parte de baixo.



Agora você pode usar no lugar do

azeite  de  oliva  tradicional

sempre que quiser, lembrando que

o  efeito  não  é  instantâneo  e

portando  devemos  tomar  cuidado

com  a  dose.  A  princípio  uma

colherzinha de sobremesa é mais

do que suficiente por pessoa.



Leite de Cannábis

1º passo – lavar e secar a erva a

ser utilizada adequadamente.

2- Colocar o leite e a erva juntos

em uma panela.

3- Levar a panela ao fogo (médio) e

esperar até ferver.

4- Assim que começar a ferver, você

deve  baixar  o  fogo  e  evitar  que

volte  a  ferver.  Conte  40  minutos

fazendo  isso,  aumentando  e

abaixando o fogo, mexendo com uma

colher de vez em quando.

5- Uma vez passados os 40 minutos,

retire a panela do fogo, passe o

leite pelo coador de papel ou de

tecido  para  retirar  os  pedaços

sólidos de erva e deposite o leite

no  recipiente  (o  material  mais

indicado  é  vidro)  de  sua

preferência.



Obs.:  Recomendamos  começar  a

experimentar  o  leite  de  cannábis

com apenas ¼ de copo e aguardar os

efeitos

Obs.: Precisa ser leite integral. O

leite desnatado não serve por ter

pouca matéria “grasa”.

Obs.:  Com  o  leite  de  cannábis

pronto você pode fazer todo tipo de

vitamina  de  frutas,  chá  ou

sobremesas



Bebidas Alcoólicas Cannábicas

Como fazer

Coloque 5g de flores ou 25g a

30g de folhas resinadas dentro

de uma garrafa com a bebida de

sua escolha.

O álcool também possui grande capacidade 

de extrair para si os cannabinóides da 

planta – tanto é assim que o óleo 

medicinal (resina) é preparado utilizando 

o álcool de cereais (que é o mesmo de 

fazer licor) para extrair os cannabinóides 

da erva – O que torna qualquer bebida da 

sua preferência apta para ter uma versão 

cannábica. Sendo assim, você poderia usar 

vodka, cachaça ou rum (nossas 

recomendações) e fazer seus drinks 

preferidos com um toque de cannabis.



Mais tarde você vai retirar os pedaços sólidos de erva da sua

bebida, e pode fazer isso utilizando um filtro de papel ou de

tecido se você tem uma segunda garrafa para receber o líquido

ou pode inserir sua erva dentro de uma meia ou filtro de pano

– como se fosse uma bolsa de chá – e aí sim colocá-la dentro

da garrafa, lembrando de deixar uma parte da meia ou do filtro

para fora da boca da garrafa de maneira que seja fácil retirar

depois.

Em  seguida  coloque  a

garrafa na geladeira por

24h a 48h – quanto mais

fria estiver a geladeira

melhor  os  cannabinóides

se desprenderam da erva.

Depois é só retirar o tecido com a erva de dentro da garrafa e

usar a sua bebida com moderação. 



Receitas Veganas

As receitas veganas tratam de utilizar o azeite cannábico ou o óleo de

cocô  cannábico  nas  receitas  em lugar  da  manteiga  cannábica  por

exemplo.

óleo de côco (ou gordura de côco)

O  Óleo  de  côco  é  especialmente

eficaz para a culinária cannábica,

isso  porque  enquanto  o  azeite  de

oliva  tem  apenas  20%  de  gorduras

saturadas,  o  óleo  de  côco  é

composto  por  80%  de  gorduras

saturadas. E isso faz com que ele

tenha uma propensão natural para se

fundir  com  os  cannabinóides,

resultando  em  muita  potência  e

pouco desperdício.



Como fazer

200g ou 215ml de gordura de côco

50g de folhas ou 10g de flores de

cannabis

1º passo – Lavar a erva

2- Levar ao banho maria a gordura de côco até que se derreta,

e então misturar com a erva bem triturada (mas não triturada

demais para que seja fácil coar) 

3- durante 1 hora em fogo médio mexendo com uma colher a cada

meia hora

4- Depois que passar a primeira hora, coloque em fogo baixo e

deixe por mais 2 a 4horas

5- Retire do fogo, deixe

esfriar um poco e coe em

um filtro de papel 

6-  Coloque  em  um

recipiente  adequado,

leve  a  geladeira  e

pronto para usar!



Para ter muita atenção:

- Tempo

Muita gente cai no erro de achar que no momento em que a sua

receita (manteiga, ou azeite, …) está esverdeada quer dizer que

está pronta. E não é bem assim, é preciso respeitar os tempos

indicados nas receitas.

- Cuidado para não evaporar todo o seu THC

Além de manter sempre as

temperaturas  baixas,  é

sempre  bom  utilizar  as

tampas  das  panelas

quando  possível  para

conservar  o  máximo

possível dos cannabinóides.

Um bom aliado da cozinha

cannábica é o termômetro

próprio  para  fins

culinários.



 

- Dosagem

Tenha sempre uma balança à disposição quando o assunto for

culinária cannábica. Só assim você vai ter algum controle sobre a

dosagem. Seja no preparo de cookies, brisadeiro ou bolos, o ideal

é pesar para garantir que cada  biscoito tenha o mesmo peso que

os demais – dividindo assim em porções – O mesmo vale para

cada brigadeiro ou fatia de bolo. Só assim será possível calcular a

quantidade de thc por porção.



Flores, Folhas ou prensado 

– Qual utilizar nas receitas

Claro  que  se  você  tem  flores  sobrando,  ou  se  você  considera  a

principal exigência da receita que você vai fazer manter o máximo de

terpenos e/ou de potência, a receita deve ser feita utilizando gramas

de flores.  Lembre-se de avaliar  se as flores a serem utilizadas são

provenientes de uma cepa com alto conteúdo de THC, médio ou baixo

assim como se o cultivo, secado e curado foi feito adequadamente,

para poder calcular a dosagem dos seus pratos.

Muita gente vai acabar fazendo com

prensado, o que não é de todo mal.

Afinal, cozinhar é uma das melhores

maneiras  de  obter  todos  os

cannabinóides  disponíveis  ali,  e  já

que  os  prensados  geralmente  são

menos  chapantes  que  as  flores,

cozinhar e comer seria uma forma de

ter  melhor  aproveitamento  do  que

simplesmente  fumando.  Lembre-se

de  separar  sementes  e  galhos  o

máximo possível.



As  folhas  das  suas  plantas  também

podem ser utilizadas nas receitas para

substituir as flores. Principalmente as

folhas provenientes da manicura fina.

Mas  não  só  elas.  Mesmo  as  folhas

mais distantes das flores tem algo de

cannabinóides,  principalmente  se  se

trata de folhas de um cultivo outdoor.

A  culinária  cannábica  é

definitivamente a melhor maneira de

aproveitar  até a última folha do seu

cultivo  e  conseguir  zero  desperdício.

Fumar  as  folhas  pode  ser

decepcionante  no  quesito  chapação

mas a culinária com certeza renderá

boas  ondas  –  também  vale  colocar

galhos  quando  estamos  trabalhando

com as  nossas  próprias  plantas  –  A

idéia  é  que  quando  você  estiver

fazendo  a  colheita,  separe  as  folhas

durante ou antes do secado e já faça

algum  preparado  de  longa  duração

como o azeite cannábico, a manteiga

ou  a  resina.  Já  que  assim  você  vai

poder armazenar por tempo indefinido

aquele  conteúdo  cannábico  que  de

outra forma poderia se perder.



Outro  ponto  importante  da

culinária  cannábica  é  que  você

também vai poder aproveitar ao

máximo  as  plantas  machos  e

hermafroditas  que  surgirem.

Assim  como  as  folhas,  fumar

plantas  machos e  hermafroditas

não  dá  aquela  onda,  mas  a

culinária cannábica com certeza 

vai te deixar chapado.

Obs.: Outra possibilidade é reutilizar a erva depois de vaporizada para

cozinhar. Melhor se você tiver vaporizado em baixíssima temperatura

e poucas vezes. Nesse caso a erva pós vaporização será o equivalente

a uma erva descarboxilada.



Ponto de Colheita

Assim como na culinária tradicional o ponto de cozimento faz toda a

diferença  no  resultado  final  e  não  pode  ser  menosprezado.  Assim

também é o momento do corte da planta. E em ambas situações é

somente com a experiência  que se aprende a  reconhecer  o  ponto

ótimo de cozimento ou de colheita.

A  cannábis  muito  cedo  na  floração

começa  a  produzir  THC  e  outros

cannabinóides  em  abundância.  O  que

torna  ela  atraente  desde  os  primeiros

dias  de floração do ponto  de vista  da

culinária,  principalmente  se  sua

intenção é somente ficar chapado e não

tem nada a  ver  com o uso medicinal.

Isto  porque o  ponto  ideal  de  corte  de

cada  cepa,  que  vem  indicado  pelos

bancos,  segundo  cada  strain  é  o

momento  em  que  a  produção  de

variados terpenos e cannabinóides está

em  maior  equilíbrio,  qualquer  corte

antes ou depois dessa data implica ter

maior  quantidade  de  determinado

cannabinóide e menor de outro.



Se a sua preocupação se resume aos efeitos do THC , desde muito

cedo você pode ir “colhendo” um galhinho aqui e outro acolá do seu

autocultivo para não precisar recorrer ao prensado para ficar chapado.

Embora os galhos recém colhidos de uma planta ainda no começo da

floração não sirvam muito para fumar porque além de molhados, tem

poucos  cannabinóides  que  servem  para  aproveitar  via  fumo.  Eles

servem  sim  para  a  culinária,  a  descarboxilação  como  ensinamos

anteriormente nesta mesma edição, vai secar as flores e os métodos

da cozinha cannábica vão proporcionar o máximo de aproveitamento

dos cannabinóides disponíveis.

Colher  no  ponto  ótimo  de  cada

cepa  vai  te  dar  o  resultado  mais

equilibrado e mais de acordo com o

que o banco de seeds te informou

sobre as características da planta. 

E  colher  a  erva super  madura (já

passando  do  tempo  indicado)  irá

favorecer  um maior  nível  de  CBD

nas suas receitas e menos THC.



 Assim como você  pode secar  as

plantas sob luz intensa (luz do Sol)

e  obter  de uma cepa comum um

resultado  semelhante  a  se  você

tivesse utilizado uma cepa de puro

CBD, isso porque já foi comprovado

através de estudos recentes que a

luz  UV  tem  grande  poder  de

degradar o THC. 
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