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CONTEXTO

Como articular hábitos alimentares, consumo
responsável e produção de alimentos para sair
da monotonia alimentar?

Frente à monotonia alimentar, as plantas "tradicionais" ou "não convencionais" trazem a biodiversidade
no prato. O acesso a estas plantas esquecidas depende muitas vezes de circuitos de comercialização
alternativos, como feirinhas e grupos de consumo
responável, onde existe proximidade entre consumidor e agricultor. A sua valorização passa pelo resgate
dos conhecimentos populares sobre seu cultivo, suas
propriedades alimentares e medicinais e os modos de
preparo culinário.
Esta cartilha aborda alguns temas que permeiam a
biodiversidade no prato, trazendo conteúdos para uma
reflexão mais profunda sobre a influência mútua entre
hábitos alimentares e agricultura.
Serão ainda apresentadas algumas das plantas que
podem contribuir para a biodiversidade alimentar, com
comentários e considerações sistematizadas a partir
das oficinas-degustações realizadas pela Rede Guandu.
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O que são as plantas alimentícias não convencionais,
tradicionais ou ainda ruderais…?

Esta questão vem ganhando força em diferentes grupos
na sociedade civil e na comunidade científica, no mundo
da gastronomia e no mundo dos agrônomos, ecólogos,
agroecólogos ou ainda, economistas solidários.
Estas são plantas nativas ou plantas exóticas bem adaptadas ao ambiente que, muitas vezes, crescem de maneira
espontânea nas hortas, nos parques e nos jardins. Muitas
eram de consumo comum no passado e por certas razões,
das quais discutimos nesta cartilha, foram deixadas de
lado. Elas podem estar presentes nas hortas, porém, sem
grande interesse comercial, elas permanecem marginais.
Muitos autores de referência abordam o tema, cada um
com um enfoque particular e complementar. Podemos
citar, sem esgotar, alguns exemplos que nos inspiraram:
- O blog « Come-se » da nutricionista Rosineide Alves
Sampaio, resgata e experimenta receitas variadas que
permitem valorizar a agrobiodiversidade brasileira.
- Outro blog interessante é o de Guilherme Ranieri, « Matos de comer » que ilustra com fotos e textos plantas
espontâneas da região de São Paulo.
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- Valdely Kinupp, botânico especialista do ramo, sistematizou mais de 350 plantas alimentícias não convencionais no livro « Plantas Alimentícias não Convencionais no Brasil », por Valdely Kinupp e Harri Lorenzi,
editado pela Editora Plantarum em 2014.
Você sabe de onde vem o alimento que consome?

Quando falamos em consumo responsável, esta pergunta
instiga o consumidor a parar e pensar melhor frente às
inúmeras opções de compra de alimentos.
Questionar a origem dos alimentos permite pensar
onde ele foi produzido e como foi transportado até o
consumidor. Como isso afetou o meio ambiente? Quais
condições trabalhistas e sociais estão envolvidas? Ao
adquirir certo alimento, em um determinado local, existe
um estimulo a toda àquela cadeia de produção, relações
sociais envolvidas. Portanto, ato de comprar não é apenas uma troca de dinheiro por produto, consumir é um
ato político.
Neste contexto, muitos Grupos de Consumo Responsável (GCR) foram e estão sendo criados em diversas cida-

des do país. Cada um tem suas dinâmicas próprias, porém, todos acreditam na relação direta entre produtores
e consumidores, buscando transparência e ética desde a
produção do alimento até sua venda.
A experiência da Rede Guandu, membro da Rede
Nacional dos Grupos de Consumo Responsável

Trazemos aqui a experiência da “Rede Guandu – Produção e Consumo Responsável”, um GCR de Piracicaba/SP
que faz parte da rede nacional de GCR. Através das atividades semanais, os consumidores, produtores, estagiários e voluntários envolvidos procuram ir além das relações de compra e venda. Durante a retirada das cestas de
produtos, acontecem degustações, oficinas ou palestras.
Estes pequenos eventos semanais aproximam os diferentes atores para conversas num ambiente de confraternização, incentivando trocas de saberes e de receitas,
esclarecimentos sobre a produção de alimentos e reflexões sobre os processos de comercialização.

Ao observar as dificuldades dos agricultores em oferecer o ano todo, todos os alimentos que estão sempre
presentes nas prateleiras dos supermercados, mas também entendendo que os consumidores apreciam encontrar certa diversidade de produtos, surgiu a ideia de trabalhar com os membros da Rede Guandu a questão das
plantas não convencionais ou plantas tradicionais.
Para trazer a tona esta reflexão e fomentar o resgate da cultura popular local, foi proposto a realização de
duas oficinas-degustações sobre a Biodiversidade no
Prato. Receitas foram testadas e provadas por consumidores e produtores da Rede Guandu. Suas impressões e
contribuições foram registradas e acrescentadas a esta
cartilha.
Desta forma, esperamos contribuir para fortalecer
este debate nos grupos de consumo responsável, possibilitando as trocas de experiências, de reflexões e de
receitas entre iniciativas em cada canto do Brasil.
Ainda, caso o leitor não faça parte de nenhum GCR,
elencamos no final da cartilha uma lista de grupos que
atuam em diferentes regiões do país. Esperamos assim
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estimular a participação nas iniciativas de consumo responsável e, quem sabe, a multiplicação de grupos cada
vez mais próximos às comunidades locais.
As mudanças nos sistemas alimentares
ao longo do século XX

Para iniciar nossa reflexão sobre os diferentes impactos
ambientais e sociais dos nossos hábitos alimentares e
de consumo, é importante olhar para a relação instrínseca que existe entre a agricultura e a alimentação.
Durante o século vinte, mudanças radicais aconteceram nos hábitos alimentares e na forma como a
humanidade produz seus alimentos. Nossas refeições
cotidianas dependem cada vez mais de alimentos processados industrialmente: molho de tomate, lasanhas
prontas, pão de forma… Privilegia-se a praticidade ao
sabor do alimento. Paradoxalmente, nossa saúde nos
preocupa cada vez mais e os problemas tendem a ser
tratados de forma curativa, embora seja comprovado
que uma alimentação balanceada e diversificada contribui ao equilíbrio geral do organismo.
12

As plantas alimentícias que consumimos são cada vez
menos variadas e observamos uma crescente uniformização dos hábitos alimentares. As plantas que, por algum
motivo, não se encaixam nos padrões das cadeias agroalimentares são ameaçadas de extinção. Se ninguém as
cultivar, ninguém as comer e todos esquecerem como se
preparam, elas desaparecem. Tal extinção representa uma
perda em termos ecológicos (menos espécies presentes
no ambiente), em termos alimentares (menos fontes de
nutrientes, menos sabores na dieta cotidiana), mas também em termos culturais, pois o conjunto de saberes e de
significados associados aos alimentos formam parte integrante da cultura de qualquer povo no mundo.
As mudanças na alimentação acompanham transformações na agricultura. Há milhares de anos, os agricultores vinham desenvolvendo espécies e variedades de
plantas e animais adaptadas a cada tipo de condição de
clima, de solo, de relevo e a cada tipo de utilização, graças
às técnicas de manejo e de seleção tradicionais que demonstraram sua eficiência ao longo dos anos. Na segunda
metade do século vinte, as novas técnicas agrícolas baseadas na moto-mecanização, nos insumos químicos e em

variedade melhoradas em laboratório transformaram radicalmente a agricultura mundial. As agriculturas tradicionais, com suas técnicas agroecológicas e seus cultivares
mais rústicos, se mantiveram vivas apesar das crescentes
dificuldades geradas pela competição com os modelos
agroindustriais. Embora permitam ganhos em produtividade por hectare, estes modelos agrícolas comprometem
gravemente a agrobiodiversidade: o numero de espécies
cultivadas foi reduzido, assim como as variedades dentro
de cada espécie, e da mesma forma, estão desaparecendo muitos dos inúmeros sistemas agrícolas diferentes que
permitiam a produção de cada uma destas variedades.
A padronização e a simplificação dos processos produtivos e dos hábitos alimentares estão causando uma erosão genética: especialistas estimam que no cem últimos
anos perdemos mais de 90% das variedades cultivadas no
mundo.
Resgatar as plantas tradicionais e não convencionais

Pensar em termos de sistema alimentar permite enxergar
a cadeia na sua totalidade. O sistema alimentar é definido
como o conjunto das atividades de produção, transforma-

ção, distribuição e consumo de alimentos. A cada elo da
cadeia, podemos pensar nos efeitos causados em termos
de geração de resíduos, de consumo de energia, de distribuição do valor agregado e de repartição da informação
útil associada ao produto.
Quais as consequências de querermos comer alface
americana no mês de janeiro, quando a temperatura e a
umidade dificultam o cultivo (doenças, florescimento precoce)? O que implica consumir diariamente pão branco,
quando o Brasil só consegue produzir 30% da demanda
nacional de trigo?
Frente a estas interrogações, existem meios ao nosso
alcance para resgatar a biodiversidade e trazê-la ao prato.
Cada vez mais se fala das plantas “tradicionais” ou “não
convencionais”, que são aquelas que têm importante expressão cultural em determinadas populações e regiões,
mas que não estão inseridas em cadeias produtivas
consolidadas e não despertam o interesse de empresas de sementes e insumos agroquímicos.
Taioba, araruta, vinagreira, inhame, cará, taro, capuchinha, jurubeba, bertalha, ora-pró-nobis, jambú, maxixe, caruru, beldroega, azedinha, serralha, peixinho...
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Algumas são nativas e outras foram introduzidas pelos
diferentes povos, europeus, africanos e asiáticos, que
se agregaram à matriz indígena para compor o povo
brasileiro. O resgate do seu cultivo e dos seus modos de
preparo constitui uma etapa essencial para enriquecer
novamente nossa alimentação, as hortas dos agricultores e a cultura culinária popular.
No entanto, como sua definição indica, estas plantas
não estão inseridas nas cadeias produtivas que hoje dominam o mercado de alimentos. Dificilmente achamos
serralha ou taioba no supermercado. Portanto, ao menos que cultive todos seus alimentos em casa, a questão do consumo e dos hábitos de compra estão intimamente ligados. Por isso acreditamos que os Grupos de
Consumo Responsável, assim como todos os circuitos
curtos de comercialização, desempenha um importante
papel na questão do acesso a uma maior diversidade
alimentar.
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os circuitos curtos de
comercializão são canais
de comercialização onde
há uma maior proximidade
entre o consumidor e o
produtor tanto em termos geográficos ( menos
quilômetros de distância)
como em termos relacionais (menos intermediários).
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A relação entre as dietas humanas
e a agricultura
Depois de termos apresentado quais são as principais
mudanças que afetaram os sistemas alimentares ao
longo do século XX, levando à monocultura no campo
e à monotonia no prato, convém agora olharmos para
os sistemas agrícolas alternativos a estas tendências,
em particular as práticas alimentares e agrícolas tradicionais que até hoje resistem e se reinventam.
Os sistemas agrícolas tradicionais, forjados ao longo
da história das diferentes civilizações, estão intimamente ligados às dietas alimentares que adotaram os
seres humanos para suprirem suas necessidades nutricionais. O conjunto que formam os sistemas alimentares reflete a co-evolução das plantas, dos usos que
as sociedades fazem delas em função das diferentes
condições de clima, de solo e de relevo que caracterizam o seu território, configurando arranjos culturais
próprios a cada contexto. Estes arranjos também se
refletem na paisagem e na forma como uma comunidade humana ocupa o espaço onde ela vive.

Como explicado pelo Prof. Dr. Carlos Armênio Khatounian (2001), as dietas humanas se organizam geralmente em volta de um núcleo energético, um adendo
protéico e um complemento de produtos frescos que
correspondem com os diferentes elementos dos sistemas agrícolas. Os cereais e tubérculos são geralmente
a fonte de energia, as leguminosas e os produtos de origem animal trazem as proteínas necessárias – em diferentes combinações – e as frutas e hortaliças frescas
fornecem vitaminas e fibras.
É interessante notar que estas práticas agrícolas e
alimentares estão estreitamente ligadas ao ambiente
no qual se desenvolvem. Isto nos leva a questionar o
consumo de plantas fora do seu centro de origem ou
ainda a adoção de hábitos alimentares que foram forjados em outros contextos e condições climáticas, como
detalharemos na secção XX.
Assim, em situações de climas quentes, onde a falta
d’água chega a ser um limitante grave da produção de
alimentos durante alguns períodos do ano, é interessante investigar tipos de hortaliças alternativos àquelas de origem europeia, que estão pouco adaptadas a
17

tais condições. Por isso focamos aqui sobre outros cactos
comestíveis do gênero Opuntia, que, como veremos na página 28, estão particularmente adaptados à falta d’água.
alguns exemplos de dietas tradicionais
núcleo
energético
Índios do
trópico
úmido
brasileiro

civilizações
do arroz
no oriente

centro e
norte da
europa

fontes de
proteína

produtos
frescos

Mandioca (no
Norte do Brasil)
ou milho (no
Sudeste e Sul)
cultivados no
roçado.

Produtos da
caça e da pesca.

Frutas e ervas
colhidas na
floresta e nos
pousios ou
cultivadas junto
à mandioca.

Arroz inundado.

Porcos criados
com as sobras
de hortaliças
e de comida.
Pescado. Feijão
cultivado.

Hortaliças
cultivadas.

Cerais e batata.

Leite produzido
pelas vacas
alimentadas no
pasto. Queijo.
Porco alimentado com o soro.

Hortaliças
cultivadas.

(Fonte: Carlos Armênio Khatounian, A reconstrução ecológica
da agricultura, 2001)
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Conhecer a origem das plantas
para saber cultivá-las e aproveitar
seu potencial nutricional ao máximo
A maior parte da nossa alimentação provem de plantas
que foram domesticadas, marcando assim o nascimento da agricultura. A domesticação constitui um
processo de seleção efetuada pelo homem a fim de
acentuar certos caracteres interessantes (por exemplo, o tamanho maior dos grãos de milho) e de diminuir outros não desejados e presentes nas plantas
selvagens (por exemplo, a espessa camada de brácteas envolvendo a espiga de milho que a protege dos
predadores naturais, mas que dificulta o debulhamento para extração dos grãos). Estima-se que esta
prática de seleção genética data de 9.000 a 11.000
anos atrás e continuou sendo realizada por todos os
agricultores do mundo, acompanhando a evolução
das diferentes civilizações.
Na lógica das agriculturas tradicionais, trata-se de
escolher a planta com as características que permitam melhor adaptação às condições de clima, solo,

relevo e tipo de uso pelas populações. O advento da
agricultura moderna e industrial mudou o rumo das
práticas agrícolas. O objetivo é de modificar o ambiente para que se adapte às necessidades da planta
que foi selecionada em parcelas experimentais altamente artificializadas e cujas sementes são comercializadas por empresas privadas.
Assim, o agricultor deve adicionar nutrientes químicos ao solo, irrigar os cultivos, construir estufas para
que as condições de umidade, temperatura e fertilidade do solo sejam otimizadas e que, em teoria, seja
atingido o máximo do potencial genético da planta.
No entanto, muitos cientistas e movimentos sociais
contestam esta lógica por diversos motivos, não só
ecológicos como também econômicos: os sistemas
agrícolas convencionais se tornaram muito dependentes de insumos externos industriais e as variações de preço de tais insumos.

- dentre os quais o Prof. Dr. Carlos Armênio Khatounian (2001) - ressaltam a importância de conhecer a
origem das plantas que são cultivadas e consumidas
nos nossos sistemas alimentares.
Com efeito, conhecendo a origem e o processo de
aclimação das espécies e cultivares que estão presentes no campo, podemos entender melhor como
cultivá-las sem precisar de muitos insumos externos
nem artificialização.
O cientista russo Nikolai Vavilov identificou os centros de origem das principais plantas cultivadas pelo
homem hoje em dia.
A partir destes centros de origem, ligados à domesticação de plantas selvagens pelo homem que se
torna assim um agricultor, as plantas migram e se difundem seguindo a evolução das civilizações. De fato,
a história biológica das plantas se insere na historia
das civilizações humanas.

Origem das plantas cultivadas
Para voltar a modos de produção agrícolas que sejam
mais autônomos e mais ecológicos, muitos autores

Expansão e aclimação
A expansão de algumas plantas originárias dos sudeste asiático (cana, jaca, inhame, banana, laranja…),
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por exemplo, é freada pela sua intolerância às geadas
e não se difundiu na Europa, mas com a colonização
da América pelos portugueses, puderam se expandir
no trópico americano. No entanto, embora seu cultivo
seja generalizado pela semelhança de condições climáticas, a aclimação cultural foi parcial: conhecemos
usos restritos desta plantas e dos seus frutos. Enquanto na Ásia é comum o consumo de manga verde
como hortaliça salgada de verão, aqui consumimos
quase exclusivamente o fruto maduro. Uma das formas
de aumentar a biodiversidade no prato seria de se aproveitar da investigação culinária e gustativa que caracteriza a gastronomia do sudeste Asiático em relação às
plantas tropicais.
De fato, na cultura brasileira, notamos que uma certa
superioridade é atribuída aos alimentos de origem europeu. O consumo de trigo branco é um exemplo edificante. O trigo, por ser uma planta de origem mediterrânea,
uma região de clima seco, se adapta mal às condições
tropicais e é muito sensível a doenças. O Brasil importa mais de 70% do trigo consumido para sustentar o
hábito generalizado de se comer pão branco. O mes20

mo questionamento pode ser feito em relação à alface,
consumida o ano inteiro no Brasil. Esta planta suporta
mal altas temperaturas, pois, na sua região de origem a Europa -, os verões são sempre seguidos de invernos
rigorosos e a planta precisa, durante a estação quente,
desenvolver suas flores e propagar suas sementes antes de perder suas folhas para resistir à estação fria.
Sendo assim, no calor, a alface tende a florescer, em
detrimento do desenvolvimento da folhas que tornam
a produzir mais látex (ficando assim mais amargas).
Mesmo assim, embora seu preço fique mais alto, continuamos consumindo alface no verão brasileiro…
A ideia não é banir drasticamente determinadas plantas da nossa alimentação. Com efeito, as hortaliças européias - como a alface - podem se aclimatar bem ao
inverno brasileiro. Porém, durante os quentes meses
de verão, seria mais coerente consumir hortaliças nativas ou de origem tropical, mais adaptadas. Nesta ótica, apresentamos aqui a ora-pró-nóbis (ver na página
32) que constitui mais um exemplo de hortaliça nativa,
especialmente adapta- da à falta de água por ser da família dos cactos, como vimos anteriormente.

Centros de origem das plantas cultivadas

1. México & América Central: milho, feijão, abóboras,
algodão, pimenta, tomate cereja, cacau…

2. América do Sul (Andes): batata, tomate, quinoa, tabaco…
Brasil: mandioca, amendoim, abacaxi, maracujá, caju,
erva-mate, seringueira…

3. e 4. Mediterrâneo: trigo, favas, lentilha, linho,
oliveira, repolho, alface, maçã, pêra…

5. Etiópia: café, gergelim…
6. Ásia central: cebola, alho, espinafre, cenoura,
amendoeira…

7. Índia: arroz, berinjela, inhame, manga, laranja,
cana-de-açúcar, coco, pimenta-do-reino, banana, jaca…

8. China: pêssego, damasco, cereja, ópio, soja…

O mito das daninhas
A simplificação dos sistemas agrícolas levou a diminuir o numero de plantas cultivadas, como vimos anteriormente, mas também a desprezar as plantas espontâneas que crescem sem precisar ser semeadas.
Elas são geralmente designadas pelos termos de
“erva daninha”, “mato”, “planta competidora” têm
sido utilizados para caracterizar plantas invasoras
que crescem espontaneamente no meio de uma plantação. Em sistemas de monocultivo, essas ervas são
vistas como um grande problema, pois competem
com a cultura principal por nutrientes, luz e água. Na
visão da agricultura convencional, que procura simplificar ao extremo o ecossistema agrícola, esta competição acaba levando à diminuição da produtividade
imediata e deve ser, portanto, evitada. Isto resulta em
um uso abusivo de herbicidas ou ainda no desenvolvimento de plantas geneticamente modificadas que
resistam ao herbicida total, o glifosato, para facilitar
sua aplicação e maximizar o controle das plantas daninhas.
21

Em um sistema que leva em conta a biodiversidade das espécies, com plantas bem adaptadas a
cada região ou clima, essas ervas classificadas como
“daninhas” ou “mato” são um elemento integrante
do sistema no qual estão inseridas. Elas podem ter
um importante papel no equilíbrio geral, pois como
qualquer outra planta, tem funções e benefícios específicos. Seu potencial alimentar também é muito
negligenciado: como mostra a tabela a seguir, alguns
“matos” mais comuns tem valores nutricionais equivalentes senão mais altos que algumas hortaliças
convencionais como a alface.
Estudos realizados para calcular a quantidade de
daninhas comestíveis em um território apontam que
ambientes que sofreram interferência pelo homem,
cerca de 90% das espécies “ruderais”, “invasoras” ou
“daninhas” pode ser de uso alimentício. Já em regiões não-antropizadas, como a Amazônia boliviana e
regiões extremas da América do Sul, esse percentual
pode variar entre 6 a 20% das plantas presentes.
Valdely Knupp é um botânico e estudioso de plantas não convencionais. Em sua tese de doutorado
22

caracterizou mais de 300 espécies de plantas com
potencial alimentício na Região Metropolitana de
Porto Alegre (RS). Muitas dessas espécies podem ser
encontradas em outras regiões do Brasil. O estudo
foi realizado com base em artigos científicos sobre
o tema, livros, experimentações, consulta com especialistas e conhecimento popular de consumidores tradicionais. No final de 2014 publicou um livro
ilustrado por fotos, que já se tornou uma referência
no tema: "Plantas alimentícias não convencionais
no Brasil" cujas referências encontram-se no início
desta cartilhas. Nas páginas 36 a 41, descrevemos
algumas das plantas por ele abordadas. Estas plantas
são geralmente espontâneas em qualquer jardim ou
horta e podem ser colhidas em muitos lugares, sem
precisar de plantio ou cuidados particulares!

Comparação dos valores nutricionais
de alguns “matos” mais comuns

serralha

mastruço

caruru cru

beldroega

alface
americana

calorias

30

42

34

0,25

9

proteínas

2,7

3,8

3,2

34,4

0,6

lipídios

0,7

_

0,6

5,2

0,1

cálcio

126

_

455

2

14

magnésio

30

_

197

1,8

6

*Os valores estão expressos em mg por 100 gramas de folhas secas
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PLANTAS

A Taioba, planta nativa de destaque
Começamos por apresentar a Taioba, Xanthosoma sagittifolium, uma das mais conhecida das plantas não
convencionais. É uma herbácea perene da família das
Aráceas, a mesma família do inhame e de diversas
plantas ornamentais como o comigo-ninguém-pode e
o copo-de-leite. Originária da bacia amazônica, é difundida em toda a América de clima tropical.
Ela pode ser facilmente confundida com o Taro, chamado comumente de "inhame" ou "inhame japonês"
no estado de São Paulo. Trata-se da Colocasia esculenta, uma planta de origem asiática da mesma família botânica que a Taioba, da qual se consomem os
tubérculos mas cujas folhas são tóxicas. Mais do que
pela cor, o taro e a taioba se diferenciam pelas características das suas folhas. Ambas apontam para baixo,
mas no caso do taro, o pecíolo é inserido no interior
do limbo e no caso da taioba, o pecíolo é inserido na
borda do limbo.
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1

Folha da Taioba - inserção do pecíolo na borda do limbo,
até onde chega o corte da folha
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2

Folha do Taro – inserção do pecíolo no interior do limbo

Usos alimentares
Também usada como ornamental, consome-se tanto as
folhas como os tubérculos da taioba. As folhas, particularmente ricas em vitamina A e ferro, devem ser sempre refogadas, pois cruas elas são tóxicas (presença de oxalato
de cálcio). Os tubérculos mais novos tem uso semelhante
a outros tubérculos comuns na alimentação humana (batata, mandioca): podem ser cozidos, fervidos, em purê,
ralados e abafados ou fritos. Os tubérculos mais grossos,
velhos, muito fibrosos costumam ser usados para alimentação animal. Durante a oficina, foi relatado por uma
consumidora que quando ela provou batata de taioba, não
gostou muito, mas assumiu que talvez quem a tenha preparado pode não ter refogado corretamente – o que as
devem ter deixado menos saborosa…. mas as folhas são
sempre um sucesso.
Na oficina, preparamos um escondidinho de mandioca,
taioba e shimeji. A taioba foi preparada de acordo com
a receita de taioba refogada que se encontra no final da
cartilha. Lembramos que o tempo para refogá-las é maior
do que para refogar a couve, por exemplo, pois deve estar
bem cozida para anular o efeito do oxalato de cálcio.

Os consumidores aprovaram e alguns que conhecem
Minas Gerais fizeram referencias ás receitas tradicionais da região.

3

Taioba picada e refogada com temperos

4

Escondidinho invertido de taioba com shimeji
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Dicas de plantio
Por ser uma espécie tropical, a taioba necessita de
temperaturas quentes (25 a 28°C), não tolera geada e o
crescimento da planta é muito comprometido em temperaturas inferiores a 15°C. Por isso, nas regiões Sul e
Sudeste, a melhor época para o plantio de taioba é de
setembro a novembro.
Pode ser plantada em pequenos canteiros redondos
de 50 cm de diâmetro, sendo que a taioba forma touceiras. Ela aprecia solos bem drenados, úmidos e enriquecidos com matéria orgânica. As folhas das taiobas
podem ser colhidas de 80 a 100 dias após o plantio, os
tubérculos demoram até 200 dias. Para plantios comerciais, recomenda-se separar as plantas para produção
de folhas e aquelas para produção de tubérculos: cada
vez que as folhas são retiradas, a planta utiliza um pouco das reservas contidas no tubérculo para gerar uma
nova folha. Da mesma forma, é preferível colher os tubérculos antes da época fria, pois durante o inverno, a
planta consome parte das reservas para compensar a
diminuição da fotossíntese.
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Os cactos comestíveis e
sua adaptação aos climas quentes
Opuntia é o gênero de cacto mais difundido. Todos os
Opuntia são comestíveis, tanto as raquetes quanto os
frutos, sendo mais ou menos saborosos em função da
espécie. Apresentamos aqui duas principais espécies,
com maior importância na alimentação humana. A primeira, Opuntia cochenillifera, é uma cactácea forrageira
e comestível, de origem mexicana largamente difundida no Nordeste brasileiro, recebendo o nome genérico
de palma ou ainda urumbeta, cacto-de-cochonilha,
palma-miúda, palma-doce, palmatória-doce, nopal,
cardo-de-cochonilha, cacto-sem-espinhos. A floração
ocorre durante todo o ano, com preferência ao período
de setembro a março. No México, seu consumo como
hortaliça é muito comum e é chamada de "Nopal". Outra cactácea comestível do mesmo gênero botânico é a
Opuntia fícus-indica, a Palma-grande mais conhecida
por produzir os figos-da-Índia e também muito difundida no Nordeste. É comum em outras regiões áridas,
como Palestina e Israel onde é chamada de “Sabra”.

5

Palma pequena ou Nopal (Opuntia cochenillifera)

6

Palma grande ou figo-da-Índia (Opuntia fícus-indica)
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Propagação
A propagação dos cactos pode ser feita por semente ou
por estaquia. Para realizar mudas, o preparo do substrato pode ser o seguinte: 2/5 de terra turfosa, 2/5 de
areia, 1/5 de vermiculita.
Quando semear as sementes de cactos, deixar à superfície (não precisa cobrir). Pode cobrir o vaso com
filme plástico para impedir a evaporação da água e colocar num lugar quente. A germinação demora de 3 a
8 semanas. Quando aparecer as “bolinhas”, descobrir
o vaso. Para realizar estacas, cortar um broto ou uma
parte da planta mãe, deixar cicatrizar por uma semana
sem molhar num lugar de sombra. Este processo permite que o broto desidrate um pouco para não queimar
na hora que for plantar e molhar.
Os cactos gostam de luz e são sensíveis ao excesso
d’água e é importante que sejam plantados num substrato bem drenado, por isso recomenda-se misturar a
terra com areia na hora de plantar em vasos.

30

Particularidades biológicas dos cactos
e resistência à seca
A maioria dos cactos, exceto a Pereskia (ora-pró-nobis), perderam as folhas que é o principal órgão responsável pela perda d’água nos vegetais. Eles adotaram
uma forma que limita a superfície em relação ao volume, pois quanto maior a superfície em contato com o ar,
maior a perda d’água. As folhas evoluíram para espinhos
e a função de fotossíntese foi assumida pelos ramos e
caules.
O cacto fecha seus estômatos (poros microscópicos
pelos quais a planta deixa entrar o ar – em especial o CO2
a partir do qual realiza a fotossíntese) para evitar a evapotranspiração (transpiração das moléculas de água na
forma gasosa) e seu ressecamento.
Os cactos possuem um metabolismo de tipo CAM (Metabolismo ácido das crassuláceas): abrem seus estomas
durante a noite, absorvendo o CO2 durante este período,
e armazenando-o sob a forma de uma molécula intermediária. Durante o dia, com a incidência de luz solar, ocorre
a segunda parte da fotossíntese que leva à produção de
açúcares necessários ao crescimento da planta.

Outro problema que enfrenta o cacto em condições
áridas é o aumento da temperatura que, acima de certos níveis, inibe os processos fisiológicos. As cactáceas
já mostraram grande resistência a temperaturas altíssimas (70˚C no caso das Opuntia). O porte alto da planta
lhe permite evitar o calor mais intenso da superfície dos
solos descobertos. As raquetes achatadas se orientam
em função da posição do sol nas horas mais quentes do
dia, de forma que uma superfície menor esteja exposta
diretamente às radiações solares.
Usos alimentares e agrícolas
A palma, além de servir na alimentação humana, tem
um papel fundamental na alimentação animal, especialmente nas áreas secas (sertão do Nordeste). Para
os bovinos e os caprinos, a palma pode ser servida
fresca – sendo assim fonte tanto de nutrientes como
de água - ou desidratada, podendo substituir o farelo
de milho. A Palma-pequena, Opuntia cochenillifera, tem
como praga a cochonilha, o que explica seu nome. É a
partir destes pequenos insetos que se fabrica o carmim,
um corante vermelho valioso.

O mais comum para alimentação humana, é usar os
brotos da palma que atingiram um certo tamanho, mas
que ainda são tenros. Pode ser utilizada nos preparos
culinários como legumes (em tortas, refogados, saladas, conservas). É rico em vitaminas e minerais, principalmente vitamina A, cálcio e ferro. O fruto da palma
– chamado comumente de figo-da-Índia – também é
comestível.
Durante a oficina de degustação da palma, a receita
utilizada foi o Bejú de palma com queijo meia-cura. A
palma foi refogada e, adicionando queijo ralado, serviu
de recheio para o Bejú.
Dois consumidores relataram já ter experimentado
este legumes. Contaram que a palma refogada é uma
receita bem comum na Chapada Diamantina e, que para
eles, lembra o quiabo.
Os consumidores aprovaram a receita que propusemos e a mucilagem (“baba”), parecida com aquela presente no quiabo, não foi muito percebida. No final da
cartilha junto às receitas de palma, listamos algumas
dicas para neutralizar a consistência da mucilagem
com ingredientes ácidos (limão, folha da vinagreira).
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A Ora-pró-nóbis, o cacto
que conservou suas folhas

7

Esclarecendo duvidas de consumidores

Consumidora (a)provando o bejú com recheio
de palma com queijo

8

32

A ora-pró-nóbis (Pereskia aculeata) é da família botânica dos cactos e pertence ao único gênero de Cactáceas com folhas desenvolvidas. É uma trepadeira
que pode atingir 10m de altura, com ramos longos
e espinhos na axila das folhas elípticas e carnosas.
Na base surgem flores terminais solitárias ou em cimeiras curtas. Hortaliça perene, rústica e resistente
à seca, ela é originária das zonas tropicais do continente americano. É denominada também como trepadeira-limão ou ainda groselha-de-barbados, estas
denominações enfatizando o caráter comestível da
sua fruta.
Dicas de plantio
A sua propagação é feita por meio de estacas de
aproximadamente 20 centímetros de comprimento.
Podem ser um terço delas enterradas em substrato
composto por uma parte de terra e outra de esterco
curtido. Outro método é de deixar a estaca na água

até desenvolver raízes antes de colocar na terra. Para
um uso alimentar, o espaçamento entre cada planta
pode ser mais denso, de 1 m a 1,3 m, lembrando que
ela tende a formar pequenos arbustos. Recomendase podar a ora-pró-nóbis a cada 2 a 3 meses, para
sempre dispor de folhas novas e tenras.
Desenvolve-se bem tanto no sol como na sombra
e sendo muito rústica, ela é pouco exigente em fertilidade do solo. As flores brotam na ora-pró-nóbis
de janeiro a abril. De junho a julho, ocorre a produção
de frutos em bagas amarelas e redondas. Como hortaliça, ela é pouco sazonalizada, pois produz folhas
quase o ano todo. Além dos seus usos alimentares,
ela é uma boa cerca viva graças aos seus espinhos,
sua forma arbustiva e seu vigor de crescimento.

9

Ora-pró-nobis, variedade de flores brancas (Pereskia aculeata)

Usos alimentares
Esta planta é muito difundida em Minas Gerais, onde
faz parte da culinária tradicional: veja, por exemplo, o
famoso frango com ora-pró-nóbis ou ainda o festival
da ora-pró-nóbis que acontece todo ano em Sabará-MG.
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Esta planta é rica em ferro, cálcio e fósforo, em vitaminas A, B e C, possui alto teor em proteína (estima-se a 25% o teor de proteínas altamente digestíveis
nas folhas) e por isso é algumas vezes chamada de
"carne-do-pobre", embora esta denominação seja um
tanto pejorativa.
Suas folhas podem ser ingeridas cruas, refogadas
ou ainda desidratadas, o que permite conservá-las
durante um tempo maior. Neste caso, a ora-pró-nóbis
seca e moída pode vir a enriquecer farinhas de trigo
ou polvilho de mandioca e entrar assim na composição de pães, massas e tortas. As flores podem ser
consumidas cruas em salada. Os frutos também são
comestíveis, podendo ser acomodadas em geleias e
conservas. A ora-pró-nóbis possui também um uso na
medicina tradicional por suas propriedades cicatrizantes e anti-inflamatórias.
Durante a realização da oficina, muitos consumidores já tinham ouvido falar da ora-pró-nóbis, outros
até conheciam sua utilização. Em um depoimento, um
consumidor acrescentou que aprecia mais o sabor das
plantas de flores rosa do que de flores brancas e dis34

10

Salada de ora-pró-nóbis

se que, apesar de serem parecidas e da mesma espécie botânica, são de variedades diferentes.
Uma produtora contou que já testou a receita de
escondidinho de milho verde com ora-pró-nóbis
como substituto da carne, pois sabia que a planta tinha alto teor de proteína. Outro consumidor disse que
a folha da moringa oleífera tem mais proteína que
a ora-pró-nóbis e que é muito usada nos sistemas
agroecológicos.
A receita preparada para a oficina-degustação foi
o pão de queijo de ora-pró-nóbis. Nesta ocasião, as
folhas foram desidratadas e incorporadas ao polvilho que, junto aos demais ingredientes, entraram na
composição da massa dos pães de queijo.
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Pão de queijo de ora-pró-nóbis pronto para degustação
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A Serralha, parente selvagem da alface
Originária da Europa, a serralha (Sonchus oleraceus
L.) se espalhou por todo o mundo adaptando-se muito bem a diferentes climas, inclusive ao clima brasileiro. Suas folhas são muito similares ao dente-deleão, que também é comestível. A planta apresenta
um látex que não é tóxico mas que pode causar coceiras. Quando consumida na primavera apresenta
um leve amargor, semelhante ao da chicória e da alface que são da mesma família, as Asteraceae.
Assim como o dente-de-leão, pode ser utilizada
para o bom funcionamento do fígado e vesículas,
para curar diarreias, como depurativo e como digestivo. Sendo assim, seu consumo está normalmente
associado a comidas de lenta digestão como feijão
e carnes. É rica nas vitaminas A, B e C, cálcio e ferro.
A melhor época de cultivo é entre o inverno e a primavera. Pode ser semeada em sulcos, com dez centímetros de distância entre cada uma.
Por ter um gosto levemente amargo, para a oficina de degustação, acomodamos a serralha na forma
36

12

Serralha (Sonchus oleraceus)

de patê, misturando com requeijão e temperos. Uma
consumidora relatou que dava serralha aos coelhos
pois não sabia que era comestível, mas que havia
gostado muito do patê. Outra consumidora relembrou
uma história da sua infância e contou que aprendeu
a comer serralha com sua mãe, que colocava as folhas na marmita do avô como forma de complementar a refeição que era muito simples e pouco diversa
na época. Desde então a serralha está presente nas
refeições da família e ela e os filhos comem até hoje.

13

Patê de serralha

14

Consumidora provando o patê de serralha
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O mastruço, uma erva medicinal nativa
Popularmente conhecida como menstruço (Coronopus
didymus L. Smith), é uma planta originária da América
do Sul, muito comum no Brasil. Erva anual, rasteira, ela
gosta de solos úmidos.
Conhecido também por suas propriedades medicinais, o mastruço quando fervido em água e posto em
contato com ferimentos, revela-se um excelente cicatrizante. Quando ingerido na forma de infusão é muito
indicado para tosses e tem efeito expectorante. Na forma de salada, é eficiente para o tratamento de infecções urinárias, problemas de estômago e fraturas ósseas. Pode ser consumido como salada e no feijão para
temperar o caldo, substituindo, por exemplo, a salsinha.
Seu gosto é parecido com o agrião.
Mesmo que durante a oficina não houve nenhuma
receita com mastruço, ele foi lembrado por uma produtora que disse que em sua família é conhecido como
“erva-de-santa-maria". Trata-se, segundo ela, de um
excelente vermífugo e é uma rica fonte de ômega 3 assim como a beldroega, cuja descrição segue abaixo.
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15

Mastruço rasteiro (Coronopus didymus)

Beldroega, uma hortaliça
consumida desde a antiguidade

16

Beldroega (Portulaca oleracea)

Apesar de sua origem ser imprecisa, a beldroega
(Portulaca oleracea) é uma planta disseminada pelo
mundo inteiro. Botanicamente, é classificada como
uma hortaliça como indica o nome da espécie, oleracea. Apesar de ser comercializada em diferentes regiões do mundo como hortaliça comum e em algumas
feiras ecológicas do Sul do Brasil, ainda é considerada “daninha”.
Toda a planta pode ser consumida e suas folhas são
particularmente ricas em cálcio, fósforo e magnésio,
carotenoides e vitamina C. As folhas e ramos jovens
são consumidos crus na forma de saladas ou cozidos.
Não apresenta toxidez, mas se for consumida em
salada, costuma-se retirar as folhas murchas e conservar somente as verdes e tenras com sabor mais
agradável. Em salada, a beldroega pode ser acomodada com tomate, cebola e molho de mostarda.
Uma produtora relatou que prefere comer a salada, misturando beldroega e alface, pois acha o gos39

to da beldroega sozinha muito forte. Com a alface o
sabor fica mais sutil. Outra consumidora disse que
já consumia a beldroega na salada e que seu consumo é muito comum em Portugal na primavera e verão
como base na sopa de abóbora.
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Cortando pão para acomodar a salada de beldroega
temperada com amendoim
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Beldroega (Portulaca oleracea)

O Caruru, ingrediente aproveitado
desde os tempos coloniais

19

Caruru (Amaranthus viridis)

Também conhecido como bredo, o caruru (Amaranthus viridis) é nativo do Caribe, disseminando-se amplamente nas regiões tropicais do mundo e por todo o
Brasil. Já no século XVIII, o médico do Conde de Nassau, na Bahia, descreveu o uso da erva na culinária
indígena, bem como seus efeitos benéficos à saúde:
“Come-se este bredo como legume e cozinha-se em
lugar de espinafre; é do mesmo sabor e eficácia, juntando-se suco de limões para condimento... é de facílima digestão.”
Existem várias espécies do gênero Amaranthus,
sendo que ultimamente o grão do Amaranthus caudatus, mais conhecido como feijão dos Andes, tem se
tornado popular como substituição à farinha, aveia e
arroz. Essa espécie é de origem peruana, de climas
frios. Entretanto, o amaranto brasileiro ou caruru,
Amaranthus viridis, pode ser mais facilmente encontrado no país a preços mais acessíveis. Pode ser
cultivado em casa e possui as mesmas qualidades
41

nutricionais do feijão dos Andes, tendo alto valor proteico e lipídico, rico em ferro, fósforo, potássio, cálcio
e vitamina C.
Para uso culinário, as folhas do caruru devem ser fervidas. Pode entrar na preparação de refogados, molhos,
tortas, pastéis, panquecas, patês, entre outros. Suas
sementes podem ser utilizadas na fabrica de pães em
alternativa à farinha branca.
A receita testada na oficina foi uma torta recheada de
caruru refogado com shimeji. Parte da farinha branca
da massa da torta foi substituída por farinha de jatobá.
Poucos consumidores conheciam o uso alimentício
do caruru e a utilização da farinha de jatobá em substituição à de trigo. Apesar de gestos desconfiados na
primeira impressão, todos que provaram acharam saboroso e se surpreenderam com a utilização do caruru.
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Cortando a torta em pedaços para a degustação

21

Torta recheada com caruru refogado com shimeji
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RECEITAS

Ideias de Receitas
TAIOBA
Refogado de Taioba
. 1 maço de taioba lavada
. 1 colher (sopa) de manteiga
. Sal e pimenta do reino à gosto
. 2 dente de alho picado
. Cebolinha verde picada
. 1 cebola média cortada em rodelas
. Caldo de ½ limão
Rasgar as folhas em pedacinhos e lave novamente.
Numa panela colocar a manteiga, o sal, o alho e a cebolinha verde. Quando estiver quente, acrescentar a
taioba para refogar, sem tampar a panela, por cerca de
10 minutos, mexendo sempre, ou até que a taioba esteja macia. À parte, fazer um molho com as rodelas de
cebola e o caldo de limão. Derramar este molho sobre
a taioba.
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Pesto de taioba
. 1 maço de taioba refogada
. 250 ml de azeita
. 1 dente de alho
. sal, pimenta do reino, etc.

gar a cebola na manteiga. Adicionar o shimeji e refogue por 10 minutos. Montar o escondidinho: numa
travessa, colocar o purê de mandioca, em seguida
colocar a taioba refogada e terminar cobrindo com
shimeji.
PALMA

Bater todos os ingredientes no liquidificador e temperar
a gosto: cheiro verde, orégano, limão…

Nota: Ao cozinhar, a palma solta bastante baba, é normal. Se
incomodar, varias técnicas permite reduzir a baba, algumas
são semelhantes ao que se costuma fazer com o quiabo:

Escondidinho invertido de mandioca,
taioba e shimeji

escorrer na água antes e depois de cozinhar, cozinhar com

. 1 maço de taioba refogada
. 600 g de mandioca
. 200 g de shimeji
. 2 colheres de manteiga
. 1 cebola picada

Palma refogada com toucinho e coentro
(do blog come-se)

Cozinhar a mandioca na panela de pressão. Amassas
com uma colher de sopa de manteiga e um pouco de
leite para chegar na consistência adequada. Refo46

limão, vinagre, vinagreira ou algum ingrediente ácido, etc.

. 4 raquetes de palma novinhas
. 2 colheres (sopa) de toucinho fresco cortado
em cubinhos
. 2 dentes de alho picados
. 1/2 cebola picada em cubinhos
. 2 colheres (sopa) de cubinhos de pimentão vermelho

. 1/2 xícara de água quente
. 2 colheres (sopa) de coentro
Tirar os eventuais espinhos da palma, e descascá-la
com um descascador de verduras. Picar em tiras ou em
cubinhos. Coloque numa panela. Cubra com cerca de 1
litro de água e 1 colher (sopa) de sal. Deixe cozinhar por
10 minutos ou até os cubos ficarem macios. Escorra
bem. Numa panela, coloque o toucinho e deixe derreter
até o toucinho começar a dourar. Adicione o alho e a cebola e deixe murchar. Adicione o pimentão e a pimenta.
Coloque a palma cozida e a água. Deixe ferver um pouco
para pegar gosto e cozinhar o pimentão. Junte o coentro, ferva mais um minuto e desligue o fogo.
Beiju de palma com queijo
. 1kg de mandioca ralada fina
. 400g de queijo ralado
. 2 raquetes de palma
. 2 dentes de alho
. 1 colher de sopa de manteiga

Para o recheio, preparar a palma como indicado anteriormente. Aquecer a frigideira até que fique bem
quente. Jogar a palma na frigideira. Para o beiju, ralar
o mais fino possível a mandioca crua. Espremer num
pano limpo até escorrer o máximo de liquido. Com a farinha crua que ficou no pano, pode-se fazer o chamado “beiju de massa”: aquecer uma frigideira e espalhar
a farinha crua, da mesma forma que faz tapioca. Esta
massa pode ser temperada antes, com sal e orégano
por exemplo. Rechear o beiju com palma e queijo ralado.
Suco de palma
. 4 Raquetes do tamanho da mão
. 1 litro de água
. Alguma outra fruta: abacaxi, limão, laranja...
Bater por 3 minutos a palma no liquidificador para soltar a “gosma” (mucilagem) e coar sem forçar, ou seja,
deixando o liquido escorrer.
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ORA-PRO-NOBIS
Salada de ora-pró-nobis
. 20 folhas e/ou flores de ora-pró-nobis
. Azeite, limão, sal, pimenta do reino…
Lavar cuidadosamente as folhas (e eventualmente as
flores) de ora-pró-nobis, deixando-as inteiras ou picando-as em tiras. Temperar e degustar!

Prepare o recheio em uma frigideira: refogue metade do
Ora-pró-nobis com sal e azeite.
Para preparar a massa, bata no liquidificador o restante
do Ora-pro-nobis juntamente com o leite e o óleo preaquecidos. Acrescente os ovos, o sal, o fermento, o queijo e
bata novamente. Continue batendo e acrescente o polvilho
aos poucos, até a massa ficar bem lisa. Preencha o fundo
de forminhas de pão de queijo com a massa. Com uma colher, distribua o recheio sobre a primeira camada de massa e distribua o restante da massa sobre o recheio. Asse
em forno pré aquecido por 45 minutos aproximadamente.

Pão de queijo de ora-pró-nobis
Bolinhos de ora-pró-nobis
. 2 ovos
. 1/2 xícara de chá de óleo
. 2 xícaras de chá de folhas de Ora-pro-nobis picadas
. 1 xícara de chá de leite
. 3 colheres de sopa de azeite de oliva
. 1 colher de sobremesa de sal
.1 xícara de chá de queijo ralado
.1 colher de sobremesa de fermento químico
. 3 xícaras de polvilho azedo
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. 2 dentes de alho picados
. 1/2 cebola picada
. 1/2 mç de ora-pro-nóbis picado
. pimenta-do-reino branca
. 4 gemas
. 100 g de queijo
. 400 g de mandioquinha cozida e transformada em purê

Refogue o ora-pro-nóbis na banha ou na manteiga com alho
e cebola. A parte, misture o purê de cenourinha ou mandioquinha, as gemas, sal e pimenta-do-reino branca. Unte forminhas com manteiga e coloque a o purê, espalhando por
toda a superfície. Recheie com queijo no fundo, depois a
ora-pro-nóbis refogada, mais queijo e feche com a massa.
Deixe no forno quente por 10 minutos em banho maria.

Sopa de Beldroega
. 200 g de folhas de beldroega
. 200 g de batata
. 150 g de tomate bem maduro
. 1 cebola média
. 2 dentes de alho
. 1 folha de louro

DANINHAS - SERRALHA, BELDROEGA E CARURU
Patê de Serralha
. 2 potes de requeijão
. 2 dentes de alho
. ½ cebola picada
. sal à gosto
. 4 colheres de azeite de oliva

Sal, azeite e água ou caldo de legumes a gosto. Lave as
beldroegas e retire as folhas. Lave, descasque e corte em cubos as batatas. Escalde os tomates em água
quente, retire as peles e as sementes, lave-os e escorra-os. Descasque, lave e pique finamente a cebola e os
dentes de alho. Reserve. Leve ao fogo brando o azeite a
cebola, os dentes de alho, o tomate picado e a folha de
louro, tempere com sal e deixe refogar bem até obter
uma massa espessa. Junte água suficiente para cozi-

Picar a cebola e alho. Colocar todos os ingredientes no
liquidificador, com a serralha já lavada. Também pode
colocar um pouco de pimenta do reino branca, chimichurri, cebolinha…
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nhar os ingredientes e fazer o caldo da sopa, aproximadamente 2 litros. Quando levantar fervura introduza as
batatas e a beldroega. Deixe cozinhar em fogo brando.
Verifique o tempero e sirva bem quente.
Salada de beldroega
Salada de beldroega com tomate e cebola em cubinhos
e molho de mostarda.
Recheio de caruru para quiche ou torta simples
. 2 c. de sopa de manteiga
. Meia cebola picada
. 50 g de folhas de caruru limpas
. 2 c. de sopa de salsinha picada
. 3 ovos
. 200 g de creme de leite gelado, sem o soro ou creme
de leite fresco.
. 100 g de queijo de leite de cabra duro ralado grosso
. 1 pitada de pimenta-do-reino
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. 1 pitada de noz-moscada
. Sal a gosto
Numa frigideira, derreta a manteiga, junte a cebola picada e deixe dourar em fogo alto. Coloque as folhinhas
de caruru e refogue com um pouco de sal até que fiquem macias. Junte a salsinha picada e espere esfriar.
Numa tigela, bata os ovos com o creme de leite, o queijo ralado, a pimenta-do-reino, a noz-moscada e sal a
gosto. Misture tudo com a verdura refogada.
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Alguns grupos de consumo
responsável no Brasil
Os grupos de consumo responsável (GCR) se caracterizam como grupos de consumidores organizados
para acessar produtos que estejam alinhados com
seus valores. Estas iniciativas da sociedade civil buscam transformar o ato de compra em um ato político,
aproximando consumidores com produtores. Procuram
desta forma promover a economia social e solidária, a
agricultura familiar de base ecológica e uma maior proximidade entre campo e cidade.
A Rede Nacional de GCR que vem se estruturando
desde 2011 visa favorecer as trocas e parcerias entre
estes grupos que compartilham objetivos comuns.
Estes são alguns dos grupos que fazem parte da Rede
Nacional, Brasil afora. Você pode encontrar estas e outras iniciativas muito interessantes no mapa elaborado
pelo Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC), disponível no site www.feirasorganicas.idec.org.br:
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Rede Tapiri - Manaus - AM
Redemoinho - Salvador – BA
Grupo de consumidores do Benfica – Fortaleza - CE
Siscos - Alta Floresta – MT
Feira Terra Viva - Belo Horizonte - MG
Rede Ecológica - Rio de Janeiro - RJ
MICC - São Paulo - SP
Compras coletivas do ABC - São Bernardo - SP
Coletivo Rural Urbano - São Bernardo - SP
Trocas Verdes - Barão Geraldo - SP
Direto da Roça - Piracicaba - SP
Rede Guandu - Piracicaba - SP
CSA - Botucatu - SP
CSA - São Carlos - SP
Compras da Ilha - Florianópolis - SC
...e muitos outros!
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