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Conhecer as Plantas Alimentícias Não 

Convencionais (PANC) da “Ocupação Vitória” e as 

diversas formas de sua utilização pode contribuir 

para a saúde de toda a comunidade, pois estas 

plantas são muito nutritivas, de baixo custo e 

enriquecem nossa alimentação em qualidade e 

quantidade.  

Quem não as conhece, pode considerá-las como 

ervas daninha ou como simplesmente “mato”. Ao 

arrancá-las de sua horta, privam a si e aos seus 

familiares da oportunidade de se nutrirem com 

abundância, saboreando a diversidade da cultura 

alimentar do nosso país. 

Ana e Adão são dois moradores da comunidade 

que utilizam estas gostosuras em suas receitas. 

           

 

 

Vamos conferir as dicas 
que eles têm para nos 

dar? 
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Agrião – Bravo,  
Agriaozinho 
ou Mastruço 

Lepidium bonariense 

Família: Brassicaceae 

As folhas frescas ajudam 

na desintoxicação do 

corpo, são ricas em ferro, 

cálcio, vitamina B1 e B2, bom contra anemia e tuberculose. Potencial 

fonte de compostos que matam ou inibem o desenvolvimento de 

micro-organismos (bactérias, fungos, vírus ou protozoários) e 

preventiva contra algumas doenças que alteram o funcionamento 

normal do corpo. Possui função alimentar, farmacêutica e previne o 

câncer. 

 

Refogado de mastruço 

Selecione, lave as folhas e pique bem fino. Refogue o alho com sal e 

demais temperos a gosto na manteiga ou azeite e adicione as folhas. 

Deixe murchar e sirva quente.  

As folhas cruas são ótimas para saladas, mas tempere-as com azeite 

quente.  

RECEITA 

 Atenção: Regue os canteiros com água limpa! 
Água contaminada faz mal à saúde 
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Beldroega 

Portulaca oleracea 

Família: Portulacaceae 

Planta com elevado teor de 

proteína. Rica em ômega-3 (bom 

para o colesterol), além de ser 

fonte de vitaminas B, C e E. 

Anti-inflamatória, vermífuga, 

antipirética e antibacteriana, 

sendo empregada contra 

disenteria (principalmente 

infantil). A infusão de suas 

folhas e ramos é tônica e 

depurativa do sangue. O uso externo favorece a cicatrização das 

feridas.  

 

 

 

Refogado de beldroega com carne moída 

Colha os ramos jovens e macios. Lave, desfolhe e quebre os talos em 

pedaços. Doure alho, sal e outros temperos a gosto no óleo e 

acrescente a linguiça fatiada. Deixe fritar bem, acrescente a 

beldroega e mexa. Deixe murchar rapidamente em fogo baixo e 

sirva quente. 

 Por ser rica em ácido oxálico, deve ser 
evitada por pessoas que têm ou já tiveram 

pedras nos rins! 

RECEITA 
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Capuchinha 

Tropaeolum majus 

Família: Tropaeolaceae 

Rica em vitamina C, 

antocianinas (previne o 

câncer, as doenças 

cardiovasculares, e as 

neurodegenerativas), carotenoides, flavonoides (previnem 

inflamações e doenças), e com potencial hipotensivo (bom para a 

pressão arterial). 

 

 

 

Enroladinho de folhas de capuchinha: 

TÉCNICA DE BRANQUEAMENTO: Ferva a água, mergulhe as 

folhas na água fervente, espere que a água volte a ferver, retire do 

fogo e mergulhe em água gelada, dando choque térmico.  

Recheie as folhas com arroz cozido e o que tiver disponível e sua 

criatividade indicar. Enrole e dobre bem as folhas, formando um 

canudinho ou charutinho. Cozinhe no vapor e decore com as flores 

comestíveis da própria espécie. As flores higienizadas podem ser 

usadas em saladas e as sementes são usadas em conservas. 

RECEITA 

 É necessário passar por um cozimento 
incompleto (Técnica de branqueamento), 

antes de consumir! 
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Chuchu 

Sechium edule 

Família: Curcubitaceae 

O chuchu é de fácil 

digestão, rico em fibras 

e fonte de potássio, 

vitamina A, B1 e C. As 

enormes raízes 

tuberosas se formam uma vez por ano (agosto/setembro) e são 

fontes ricas de amido (carboidrato - Alimento que fornece energia). 

 

 

Chuchu rösti: 

Colha as raízes tuberosas do chuchuzeiro. Lave-as e corte-as em 

pedaços médios. Cozinhe com casca al dente. Escorra sob água fria, 

descasque ainda quente e rale. Aqueça uma frigideira e unte com 

óleo. Coloque as raízes raladas e polvilhe com sal a gosto. Deixe 

dourar bem e vire para dourar do outro lado. Passe manteiga e sirva 

quente. 

Chips de raiz de chuchu: 

Processe a raiz como descrito acima. Após descascar, corte em 

palitos médios e frite em óleo quente. As raízes podem ainda serem 

usadas em pães, bolos, purê e pudim. 

RECEITAS 
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Coentro-bravo, 

coentro-de- 

caboclo 

Eryngium foetidum 

Família: Apiaceae 

 

As raízes podem ser 

usadas como temperos de 

sopas carnes e peixes. As folhas são fontes ricas em proteínas, 

vitaminas, fibras, minerais, fenólicos totais e outros bioativos 

fundamentais para uma saúde equilibrada. Seu consumo regular pode 

trazer muitos benefícios para a sua saúde. 

 

 

Bolinho de coentro-de-caboclo: 

Lave as folhas jovens e corte-as bem fininho. Bata 4 ovos, sal e 

tempero a gosto, 12 colheres de sopa de farinha de trigo. Adicione 

as folhas picadas (400g ou mais) e misture bem.  

Faça as postas e frite em óleo bem quente. Escorra bem e seque em 

papel toalha. Sirva na hora.  

Também pode ser usada em risotos, omeletes e sopas diversas. 

RECEITA 
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Feijão-de-corda 

Vigna unguiculata 

Família: Fabaceae-Faboideae 

 

Têm potencial para brotos, as 

vagens macias podem ser usadas 

como verduras e as folhas têm 

usos similares à couve. Boa 

fonte de energia, proteína, 

minerais e aminoácidos 

essenciais. A fava do feijão é 

rica em proteínas, vitamina C e 

fósforo. 

 

 

Vagem de feijão-de-corda refogada: 

Lave e corte em pequenos pedaços as vagens tenras e novas (as mais 

velhas são duras). Aplique a técnica de branqueamento (página 3). 

Refogue, dourando temperos e sal à gosto e adicione a verdura. 

Pode colocar uma pitada de bicarbonato para manter a cor verdinha. 

Sirva quente, pura ou acompanhando outros pratos. 

Se desejar, triture para fazer um delicioso caldo. 

RECEITA 
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Funcho 

Foeniculum vulgare 

Família: Apiaceae 

 

O funcho é rico em minerais como 

potássio (regula a pressão 

arterial, bom para os músculos) e 

contém vitaminas A, B, C, E e 

ácido fólico. Os frutos têm ação 

carminativa (evita a formação de 

gases intestinais) e digestiva. 

Conhecemos suas sementes como erva-doce, utilizadas em bolos e 

chás. Podem ser moídas para farinha e usadas em pães, biscoitos e 

queijos. As sementes germinadas produzem ótimos brotos para 

saladas. 

 

Bolinho de chuva de funcho: 

Selecione folhas jovens, lave e pique fininho. Bata 4 ovos, 2 colheres 

de açúcar cristal e umas 12 colheres de sopa de farinha de trigo. 

Adicione as folhas picadas de funcho (400 g ou mais) e misture bem. 

Faça as postas e frite em óleo bem quente. Escorra bem e seque em 

papel toalha. Sirva na hora. Se desejar, polvilhe açúcar cristal e/ou 

canela em pó.  

RECEITA 
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Peixinho 

Stachys byzantina 

Família: Lamiaceae 

 

A folha é rica em fibras, 

vitaminas e minerais. Possui 

ação antiproliferativa e anti-

inflamatória. Melhora as 

defesas do organismo. O chá 

das folhas é utilizado nas 

afecções dos pulmões, asma, 

bronquite, dores: na barriga, 

no corpo, na garganta. Gripe, 

resfriado, próstata e pneumonia. 

 

 

 Peixinho da horta à dorê: 

Colha folhas jovens, lave e escorra bem. Em um prato bata 4 ovos, 

sal, orégano, alho amassado, pimenta a gosto. Bata bem com um 

garfo. Em outro prato coloque farinha de trigo ou goma de mandioca 

para empanar. Passe as folhas nos ovos batidos e em seguida na 

farinha e frite imediatamente em óleo quente. Sirva quente. 

 

RECEITA 
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Picão - Branco 

Galinsoga 

quadriradiata 

Família: Asteraceae 

 

Alto teor de fósforo que 

fortalece ossos e os dentes. 

Protege os músculos, ajuda 

no bom funcionamento dos 

rins, coração e cérebro. 

Possui propriedades 

antioxidantes e anti-

inflamatórias. 

 

 

Folhas refogadas de picão-branco: 

Escolha apenas folhas e brotos jovens, inclusive com flores. Lave 

bem. Pode deixá-las inteiras. Doure alho, cebola e sal a gosto. Não 

necessita de mais tempero, pois esta planta já é aromática. Adicione 

as folhas e deixe murchar. Sirva quente, pura ou com carnes, peixes 

e outros pratos. 

RECEITA 
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Saião 

Kalanchoe grandiflora 

Família: Crassulaceae 

Rica em cálcio (muito usada 

por mulheres na menopausa 

para evitar a osteoporose e 

por quem sofreu fraturas 

recentes) e em compostos 

fenólicos (ação antioxidante). 

Além disso, contém outros 

minerais, como: Fósforo, 

Potássio, Magnésio, Selênio, 

Cobre, Zinco, Ferro, 

Manganês, Sódio e Boro. Possui ação antiinflamatória e melhora a 

tosse e a indigestão. 

 

 

Suco verde de Saião: 

Colha as folhas jovens e lave-as. Rasgue com as mãos de 10 a 15 

folhas e acrescente o suco de 2 limões. Triture bem e coe. Adoce a 

gosto, acrescente gelo e triture novamente. Sirva na hora. 

As flores podem ser empanadas e fritas. 

RECEITA 
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Taioba 

Xanthosoma taioba 

Família: Araceae 

Os seus rizomas (raízes) 

oferecem muitas calorias e são 

boas fontes de carotenoides 

(protege as células, reduz o risco 

de desenvolvimento de algumas 

doenças crônicas, sendo muito 

boa para a visão). 

As folhas possuem em sua 

composição proteínas, lipídios, carboidratos, fibras, Cálcio, 

Magnésio, Manganês, Fósforo, Ferro, Sódio, Potássio, Cobre,  Zinco 

e vitamina C.  

 

Rizoma de taioba cozido e frito:  

Selecione e limpe raízes jovens ou mesmo o rizoma-mãe, eliminando 

partes velhas. Cozinhe com casca até ficar macio em rodelas 

grossas. Escorra sob água fria e descasque. Corte rodelas mais 

finas. Pode ser consumido assim, com uma pitada de sal ou 

mel/melado. Frite no óleo bem quente, escorra e salpique com sal e 

ervas secas a gosto. 

RECEITA 
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Tanchagem ou 

Tranchagem 

Plantago major 

Família: Plantaginaceae 

As folhas secas são 

usadas para chá. Uso oral: 

Atua sobre a Asma, 

bronquite, catarro, cólica 

intestinal, cólica infantil, diarreia, dor de estômago, hemorroida e 

inflamações de modo geral. Uso Externo: Usado para lavar as áreas 

que foram picadas por insetos, com ferida ou furúnculo.  

As sementes maduras podem ser usadas para fazer farinha ou como 

cobertura de pães e bolos. As folhas macias da ponta podem ser 

usadas em purê, salada ou cozidas. Ficam deliciosas empanadas e 

fritas.  

 

 

 

Tanchagem refogada: 

Lave as folhas, faça uma pilha e pique bem fino, como couve, 

eliminando os fiapos. Doure alho, cebola, sal e demais temperos e 

adicione as folhas. Incremente com azeite de dendê ou molho de 

soja (shoyu). Refogue e sirva quente. 

RECEITA 

 Há relatos de dermatite alérgica causada 
pelo contato com doses excessivas. Pode 

ainda ser laxativa e hipotensiva! 
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Vinagreira 

Hibiscus sabdariffa 

Família: Malvaceae 

 

Rica em antocianinas 

(prevenção de doenças 

cardiovasculares, 

câncer, Alzheimer, 

Parkinson).  Seus ramos apicais jovens podem ser consumidos como 

hortaliças, seu cálice floral é usado como fruta no preparo de sucos, 

chás, geleias e molhos. As sementes maduras podem ser torradas e 

moídas para farinha no preparo de pães e sopas.  

 

 

Pão de vinagreira: 

Use 1kg de farinha de trigo, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher 

de sopa de sal, 1 colher de sopa de fermento, de 2 a 3 xícaras de 

água, ¼ de xícara de óleo e ¼ de xícara ou mais de cálices carnosos 

frescos picados de hibisco. Misture todos os ingredientes secos, 

acrescente o óleo aos poucos e a água. Deixe crescer até dobrar de 

tamanho, divida a massa em 4 partes (formato desejado), deixe 

crescer novamente e leve ao forno pré-aquecido. 

 

RECEITA 
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