
C O Q U E T É I S  D E  A LT U R A

Nesta seção você encontrará uma pequena amostra de plantas herbáceas que são 

utilizadas por diferentes comunidades do Deserto do Atacama. 

Cada uma tem propriedades únicas e, por isso, são utilizadas para fins medicinais e 

espirituais pelos povos originários.



com variadas propriedades medicinais. Originalmente foi usada para 
curar problemas do coração, rins, bexiga e circulação. Em Socaire é 
também conhecida como Costilla, Core ou Cori. É tomada como 
infusão, tostando primeiro suas folhas. Em kunza, o idioma do 
Altiplano, esta planta medicinal é conhecida como NAN, que significa 
perna. É usada como aromatizante para o leite, contra a tosse e o 
resfriado e serve também como lenha.
A partir das características desta planta e suas propriedades 
elaboramos um coquetel que potencializa seu aroma e suas 
características medicinais. É um coquetel com fruta da temporada, 
pisco macerado com rica rica, lima e gelo picado. Refrescante, serve 
como aperitivo ou para acompanhar um lanche durante a tarde na 
área do bar ou da piscina.  

RICA RICA

RICA RICA
Acantholippia punensis 

A Rica Rica é caracterizada por um forte e 
refrescante aroma, além de contar com

INGREDIENTES PARA O COQUETEL:

PREPARO:

• Copo old fashion
• Fruta da estação (pepino doce ou tunas) e lima
• Gelo picado
• 1oz. de pisco macerado com rica rica*
• 0,5 oz. de goma
• Guarnição rama de rica rica*

* Pode ser substituído por Hierbabuena

Tolar e Quebradas

2.200 a 3.000 m.s.n.m

Medicinal e Combustível

- Amasse a fruta de temporada com o pisco 
   em infusão de erva;
- Acrescente o xarope e o gelo; 
- Bata de 5 a 10 segundos e em seguida 
   sirva em copo baixo de whisky;
- Guarnição rama de rica rica



utilizada como infusão para dores de estômago. Suas folhas moídas 
servem também para dores de cabeça. Esta planta também é conhecida 
por provocar experiências oníricas. 

Para esta receita, queremos te convidar a experimentar o mundo dos 
sonhos. Maceramos tequila branca com Copa Copa, com um forte 
aroma da erva e sua flor, com um sabor residual de amargor potente. 
Ao mesclar com absinto, potencializamos suas características de 
experiências oníricas, além de St Germain, licor francês de flor de 
sauco que tem características relaxantes, Cointreau para balancear 
os sabores e um toque de suco de laranja natural para enriquecer a 
mistura. 

COPA COPA

Artemisia copa

Entre as diferentes comunidades do 
Deserto do Atacama, a Copa Copa foi 

INGREDIENTES PARA O COQUETEL:

PREPARO:

• Copo rocks esculpido
• 0,5 oz. de tequila branca macerada com copa copa*
• 0,5 oz. de Absinto
• 0,5 oz. de St.Germain
• 0,5 oz. de Cointreau
• 1 oz. de suco natural de laranja
• Guarnição casca de laranja

* Pode ser substituído por Equinácea

Pajonal

3.900 a 4.400 m.s.n.m

Medicinal e Ritual

- Elabore uma infusão de tequila com a 
   erva;
- Acrescente todos os ingredientes para 
   bater de 5 a 10 segundos;
- Sirva em copo rocks esculpido;
- Guarnição rama de copa copa e casca de 
   laranja.

COPA COPA



desinfetantes. Em Socaire é denominada Transmontada e tem amplos 
usos medicinais. É utilizada também para confeccionar vassouras, como 
carvão e lenha. 

Para esta planta elaboramos uma goma a partir das ramas secas. O 
resultado é um xarope com um potente aroma de madeira e vegetal 
e, por isso, potencializamos esta característica com um rum Havana 
de 7 anos, adicionamos o tradicional bitter araucano para equilibrar a 
doçura e o suco de limão para elaborar um sour que funciona de 
maneira perfeita como aperitivo. 

PINGO PINGO

Ephedra breana

Em Peine, é uma espécie que foi 
utilizada graças às propriedades 

INGREDIENTES PARA O COQUETEL:

PREPARO:

• Taça coupette
• 1 oz. de xarope de pingo pingo*
• 0,5 oz. de limão
• 0,5 oz. de bitter araucano
• 0,5 oz. de rum 
• Albumina
• Guarnição rama de pingo pingo tostada

* Pode ser substituída por alecrim

Tolar e Pajonal

3.100 a 4.400 m.s.n.m

Medicinal e Combustível

- Elabore um xarope de pingo pingo: ferva a 
   erva por cinco minutos em uma panela, 
   envase e deixe esfriar;
- Coloque todos os ingredientes na batedeira, 
   sem gelo. Em seguida acrescente o gelo e 
     bata por mais cinco segundos;
- Sirva em taça coupette; Guarnição rama 
   tostada de pingo pingo.

PINGO PINGO


