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Horta indoor une a decoração à pegada verde, com o 
cultivo de temperos e vegetais em nichos de madeira

 S U S T E N T A B I L I D A D E



Mesmo quem mora em apartamento ou conta 
com um espaço reduzido pode aderir a hábitos 
sustentáveis que não deixam o bom gosto de 
lado. Existe hoje no mercado uma nova forma de 
cultivar temperos e vegetais em casa.  Nichos de 
madeira sobrepostos podem ser fixados como 
prateleiras ou em formato de carrinho de mão e 
são alternativas para quem quer cultivar alimen-
tos e ter uma vida mais sustentável. “É uma ex-
periência que, além de terapêutica, incentiva um 
lifestyle mais sustentável, proporcionando bem-
-estar e conexão com a natureza”, afirma Chris-
tian Witzke, fundador da The Original Farm.

As peças dão um toque de sofisticação que 
remete ao frescor e tranquilidade de ambientes 
abertos e paisagens naturais. Para que a varanda 
se aproxime de um jardim, por exemplo, é possí-
vel decorá-la com duas estantes de dois andares 
em tamanhos distintos e um nicho em formato 
de carrinho de mão. Quem prefere algo mais fun-
cional pode posicionar uma pequena estante du-
pla entre o balcão americano e a pia da cozinha 
para que os temperos fiquem sempre à mão.

LAZER EM FAMÍLIA
Reunir a família e fazer com que as crianças 

participem do cultivo é outra forma de estimular 
um estilo de vida sustentável desde cedo. E foi 

com uma brincadeira assim que surgiu a The Ori-
ginal Farm: “Decidi começar uma horta em casa 
como uma forma de brincar com meus filhos. 
A experiência com os nichos deu tão certo que 
passei a desenvolver peças para meus vizinhos 
e amigos e, mais tarde, abri o negócio”, conta o 
sócio-fundador.

As peças são desenvolvidas com caixas de 
madeira de eucalipto, suporte de ferro e pintura 
epóxi, que oferece acabamento resistente. Além 
dos itens do catálogo, quem procura algo sob 
medida pode encomendar unidades personaliza-
das. Um nicho custa a partir de R$ 330 e pode ser 
adquirido pelo site. 

Nova forma de cultivo de vegetais que busca 
conciliar uma decoração de alto padrão ao ga-
nho de qualidade de vida e aproximação entre a 
família. A companhia foi fundada em 1997, pelo 
empreendedor Christian Witzke, como resultado 
de uma experiência de lazer com os filhos.


