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Deus quer, o homem sonha, a obra nasce.

God wants, man dreams, work is born.
Fernando Pessoa in Mensagem



Aromáticas d’ Palma é um projecto  

de Agricultura Biodinâmica, desenvolvido  

no coração do Alentejo, junto da cidade 

Património Mundial de Évora, por  

Ghenadie Belostecinic. 

— 

Aromatic d ‘Palma is a Biodynamic 

Agriculture project, developed by 

Ghenadie Belostecinic, in the heart  

of Alentejo, near the World  

Heritage city of Évora.



Originally from Moldova, 

Ghenadie was born into a 

humble family of teachers. The 

land has always been present 

in the family’s life, producing 

their own vegetables and 

wine. Although they were 

unaware of the concept, it was 

quite similar to biodynamic 

farming.

A strong passion for working 

the soil and the dream of 

producing his own wine, led 

Ghenadie to start his own 

agricultural and forestry 

service company, two years 

after arriving in Portugal.

In 2008, with the help of 

his family, Ghenadie bought a 

property where he dedicates 

himself to producing aromatic 

plants in a biological way. 

In 2012, Ghenadie meets 

the world of Biodynamics 

at a trade fair in Germany, 

dedicated to organic 

products, BioFach. Ghenadie 

becomes passionate about 

the concept to which he 

dedicates his body and 

soul and turns biodynamic 

production into a life and 

personal growth’s project.

After specializing in 

Biodynamic Agriculture 

by ABIOP - Biodynamic 

Association Portugal, and 

after 5 years of organic 

farming, Ghenadie  obtains 

the Demeter certificate, the 

highest level of Biodynamics.

The Demeter 
certificate garanties 
that plants have been 
produced, processed and 
marketed, according 
to strict standards of 
biodynamic agriculture, 
following the norms 
established by Demeter.



Originário da Moldávia, 

Ghenadie nasceu no seio 

de uma humilde família de 

professores. A terra, sempre 

esteve presente na sua 

vida e na da sua família, 

produzindo os seus próprios 

vegetais e vinho. Embora 

desconhecessem o conceito, 

assemelhava-se muito à 

agricultura biológica, no modo 

biodinâmico.

O gosto pelo trabalho na 

terra e o sonho de produzir o 

seu próprio vinho, levaram 

Ghenadie a abrir a sua própria 

empresa de prestação de 

serviços de agricultura e 

silvicultura, dois anos após 

chegar a Portugal. 

Em 2008, com a ajuda da 

família, Ghenadie compra uma 

propriedade, onde se dedica a 

produzir plantas aromáticas, 

em modo biológico. 

Em 2012, Ghenadie 

conhece o mundo da 

Biodinâmica, numa feira 

na Alemanha, dedicada 

a produtos orgânicos, a 

BioFach, tornando-se um 

apaixonado pelo conceito, 

ao qual se entrega de corpo 

e alma. Ghenadie torna a 

produção biológica em modo 

biodinâmico num projecto de 

vida e de crescimento pessoal.

Após se ter especializado 

em Agricultura Biodinâmica 

pela ABIOP - Associação 

Biodinâmica Portugal e, após 5 

anos de agricultura biológica, 

obtém o certificado Demeter, 

o mais alto patamar da 

Biodinâmica. 

O certificado 
Demeter comprova 
que as plantas 
foram produzidas, 
transformadas e 
comercializadas 
segundo padrões 
rigorosos da agricultura 
biodinâmica, seguindo 
os preceitos instituídos 
pelo Demeter.





Na nossa plantação seguimos os princípios da 

Agricultura Biodinâmica, que se baseiam no conceito 

de agricultura biológica conjugada com o antigo 

método de plantação lunar e com o uso de remédios 

naturais.

As nossas plantas são cultivadas no Alentejo, com 

as influências subtis do Sol e da Lua, assim como 

dos outros planetas do sistema solar e constelações 

do Zodíaco, segundo um rigoroso calendário 

astronómico.

O casamento destas forças, aliado ao nosso 

carinho e dedicação, dá origem a uma planta de alta 

qualidade, que se reflete nos aromas e paladares.

Damos uma especial importância à qualidade dos 

solos e das plantas.

O nosso sistema de produção visa 
minimizar o impacto do homem na 
natureza, tornando o sistema agrícola o 
mais natural possível, de onde se retira o 
melhor partido dos recursos naturais.

Acompanhamos todas as etapas de produção, 

privilegiando o trabalho manual, pois acreditamos 

que este atribui aos nossos produtos uma qualidade 

de excelência.

In our plantation, we follow the principles of 

Biodynamic Agriculture, which are based on the 

concept of organic farming, combined with the 

old lunar planting method and the use of natural 

remedies.

Our plants are cultivated in Alentejo, taking in 

consideration the subtle influences of the sun and 

the moon, as well as the other planets of the solar 

system and constellations of the zodiac, according 

to a rigorous astronomical calendar.

The combination of these forces, together with 

our care and dedication, lead to a high quality plant, 

which reflects an exquisite aroma and taste.

We give special importance to the soils and plants 

quality.

Our production system aims to minimize 
the impact of man on nature by making 
the agricultural system as natural as 
possible, making use of natural resources.

We follow all stages of production, 

giving priority to manual work,  

as we believe that this gives 

our products a quality  

of excellence.





DEMETER é uma certificação destinada a 

produtos agrícolas biodinâmicos. Somente os 

agricultores inspecionados e certificados pela 

organização Demeter podem usar esta marca. 

A verificação rigorosa e completa do processo 

garante o cumprimento da regulamentação 

Demeter para produção e elaboração de 

produtos, sem falhas, passo a passo, desde a 

produção em campo, passando por todos os 

processos de elaboração, até à embalagem do 

produto final.

Os requisitos padrão Demeter são 
mais altos do que os exigidos para 
produtos biológicos, pois acrescentam 
exigências muito específicas que 
fortalecem os processos vitais da 
terra e dos alimentos, contribuindo 
ativamente para a criação de um 
futuro mais digno e íntegro, oferecendo 
alimentos saudáveis com sabores 
distintos ou, como dizemos, “alimentos 
com carácter”. 

DEMETER is a certification for biodynamic 

agricultural products. Only farmers inspected 

and certified by the Demeter organization, can 

use this mark.

Rigorous and complete process verification 

ensures compliance with Demeter regulations 

for products and production, without fail, 

step by step, from field production, through 

all elaboration processes, to the final product 

packaging.

Demeter standard requirements are 
higher than those required for organic 
products, as they add very specific 
requirements that strengthen the 
vital processes of the land and food, 
actively contributing to creating a 
more dignified and righteous future,  
by offering healthy foods with 
distinctive flavors or, as we say,  
“food with character”.





A AGRICULTURA BIODINÂMICA foi 

fundada na Alemanha, em 1924, por Rudolf 

Steiner, em resposta a um grupo de agricul-

tores, que lhe solicitavam orientações para 

resolver os problemas de degradação am-

biental, decorrentes das práticas agrícolas.

O termo biodinâmica advêm da composi-

ção de duas palavras: biológico e dinâmico. 

Biológico refere-se a uma agricultura inerente 

à natureza, que impulsiona os ciclos vitais e a 

integração das atividades animais e vegetais 

dentro da propriedade agrícola. Dinâmico, 

refere-se à aplicação do conhecimento, por 

parte do agricultor, dos ritmos de crescimento 

da natureza.

Na abordagem biodinâmica a exploração 

agrícola é encarada como um organismo, 

uma individualidade que possui em si tudo o 

que é necessário à sua sustentabilidade, ou 

seja, é auto-sustentável. Existe uma relação 

próxima entre o solo, as plantas, os animais e 

os ciclos da terra e do cosmos.

Os momentos mais favoráveis para 

semear, plantar e colher são escolhidos 

através de um calendário astrológico, 

utilizando as forças ativas influenciadas pela 

posição dos astros no céu, (cada um com 

as suas composições químicas) que actuam 

sobre os elementos químicos e recursos 

hídricos na Terra.

BIODYNAMIC AGRICULTURE was 

founded in Germany, in 1924, by Rudolf Steiner 

in response to a group of farmers who asked 

Steiner for guidance on solving the problems 

of environmental degradation arising from 

agricultural practices.

The term biodynamics comes from the 

composition of two words: biological and 

dynamic. Biological refers to an agriculture 

inherent to nature, which drives vital cycles 

and the integration of animal and plant 

activities within the farm. Dynamic, refers to 

the farmer’s knowledge, applied to nature’s 

growth.

In the biodynamic approach, the farm 

is seen as an organism, an individuality 

that has in itself all that is necessary for its 

sustainability, making it self-sustainable. 

There is a close relationship between soil, 

plants, animals and the cycles of the earth 

and the cosmos.

The most favorable time to sow, plant 

and harvest are chosen by an astrological 

calendar, using the active forces influenced by 

the position of the stars in the sky, (each with 

their chemical compositions) acting on the 

chemicals and water resources on Earth.



Ao contrário da agricultura convencional, 

o método biodinâmico não tem por objectivo 

a maximização das produções a curto prazo. 

No centro do seu interesse está a vida, tendo 

como objectivo primordial a melhoria na 

área da saúde, da beleza (como resultado da 

harmonia) e da procura da constância, como 

se de um organismo vivo se tratasse, onde as 

suas componentes mineral, vegetal e animal 

atingem um absoluto equilíbrio. 

Na prática, a agricultura biodinâmica 

partilha alguns aspectos com a agricultura 

biológica. Distinguem-se, fundamentalmente, 

em três elementos estruturais: o uso de pre-

parados biodinâmicos para tratar o solo e as 

plantas, o composto usado como fertilizante 

e a utilização de um calendário astrológico, 

na escolha dos momentos para realizar as 

actividades agrícolas.

Na perspectiva biodinâmica,  
o Homem tem uma missão a cumprir 
na terra: o agricultor biodinâmico 
coopera com as diferentes formas  
de vida, criando relações com todos 
os reinos da Natureza. A ideia 
subjacente é a de que “o Céu faz 
nascer, a Terra alimenta  
e o Homem aperfeiçoa”.

Unlike conventional agriculture, the 

biodynamic method is not intended to 

maximize short-term production. At the 

center of its interest is life, with the primary 

focus on improving health, beauty (as a result 

of harmony) and seeking constancy as if it 

were a living organism, where its mineral, 

plant and animal components reach an 

absolute balance.

In practice, biodynamic agriculture shares 

some aspects with organic farming. They 

are fundamentally distinguished by three 

structural elements: the use of biodynamic 

preparations to treat soil and plants, the 

compost used as fertilizer and the use of an 

astrological calendar in choosing the times to 

carry out agricultural activities.

From the biodynamic perspective, 
mankind has a mission to 
accomplish on earth: the biodynamic 
farmer cooperates with different 
life forms, creating relationships 
with all the kingdoms of nature. 
The underlying idea is that “heaven 
gives birth, the earth feeds, and Man 
improves it.”



Todo o produto biodinâmico é biológico, 

mas nem todo o produto biológico é biodinâmico.
—

All biodynamic product is organic, 

but not all organic product is biodynamic.



INFUSIONS

Our infusions are divided into 5 categories. Each 
plant has been assigned a characteristic to help 
you select your favorite infusions.

SPICES

Our range of spices is 
distinguished by its high 
quality, natural aromas 
and intense flavors. 

—

Wellness: Selections of 

plants that have digestive, 

anti-inflammatory, and 

antibacterial characteristics. 

Helps in the treatment of 

flu, intestinal gas and pain, 

menopause, bad breath, etc.

Balance: Because they 

have analgesic and anti-

asthmatic properties, this 

selection of plants helps 

treating high blood pressure, 

cholesterol, ulcers, psoriasis…

Sooth: This selection 

of plants has soothing 

properties that help 

minimizing menstrual pain, 

poor digestion, stress, anxiety, 

among others.

Resistance: Known 

for their analgesic, anti-

asthmatic properties, these 

plants stimulate defenses 

and help treat inflammation, 

aphonia and hoarseness, etc.

Revitalizer: These 

plants were selected, as the 

name indicates, due to their 

revitalizing characteristics. 

They also help in the 

treatment of infections, 

wounds, skin problems, 

migraines, among others.



CONDIMENTOS

A nossa gama de 

condimentos distingue-se 

pela alta qualidade, aromas 

naturais e sabores intensos. 

—

Bem Estar: Selecção de 

plantas que dispõem de qua-

lidades anti-inflamatórias, 

anti-bacterianas e digesti-

vas. Auxiliam no combate do 

vírus da gripe, sintomas da 

menopausa, no tratamento 

de gases, mau hálito, etc.

Equilíbrio: Por terem 

características analgésicas e 

antiasmáticas, esta selecção 

de plantas ajudam a melho-

rar a tensão alta, colesterol, 

úlceras, psoríase, etc.

Relax: Esta selecção 

de plantas é dotada com 

Resistência: Conheci-

da tradicionalmente pelos 

atributos analgésicos e anti-

-asmáticos, esta selecção de 

plantas estimula as defesas 

e ajuda no tratamento de 

inflamações, afonia e  

rouquidão, etc.

Revitalizante: Plantas 

que foram selecionadas, tal 

como o nome indica, por 

terem características revi-

talizantes. Auxiliam também 

no tratamento de infecções, 

feridas, problemas de pele, 

enxaquecas, entre outros.

INFUSÕES

As nossas infusões estão divididas por 5 

categorias. Foi atribuída uma característica a 

cada planta de forma a auxiliar a sua seleção.

propriedades calmantes que 

ajudam a minimizar dores 

menstruais, má digestão,  

stress, ansiedade, entre outros.
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