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ORA-PRO-NÓBIS - É 
rica em proteína vegetal 
(25%). Suas folhas, flores 
e frutos podem ser consu-
midos crus ou cozidos. A 
combinação mais usada 
é com frango ou com 
angu. Pode ser usado em 
sopas, recheio, mexidos 
e omeletes. Pode-se usar 
as folhas secas e moídas 
no preparo da farinha 
múltipla, complemento 
nutricional no combate à 

desnutrição. 
CAPUCHINHA - Planta 

comestível e medicinal, 
nativa da América do Sul. 
Rica em vitamina C, Beta 
Caroteno e sais minerais.  
Antibiótica, expectorante, 
antioxidante, antisséptica 
e problemas respiratórios. 
Pode-se utilizar as flores e 
as folhas da capuchinha 
em saladas, enriquecendo 
a sua refeição e deixando 
o prato mais bonito e 

apresentável com flores.
AÇAFRÃO DA TERRA 

(Cúrcuma) - É uma raiz 
aromática de sabor ligei-
ramente amargo, ideal 
para dar tonalidade ama-
rela em diversos pratos. 
Muito utilizada na co-
zinha baiana, indiana 
e asiática. Parte usada: 
rizomas (raízes). Utilizada 
em temperos de carnes, 
sopas, arroz, saladas e 
refogados. Corante natu-
ral para queijos, manteiga 
e sucos. Todo o benefício 
do açafrão-da-terra tem 
a ver com o seu poder 
anti-inflamatório e antio-
xidante, bom para a pele, 
para proteger o fígado, 
contra o câncer, na diges-
tão das proteínas e para 
regular o metabolismo. 

Recomenda-se guardar o 
açafrão num vidro e usar 
1/2 colher de chá por 
dia no preparo do arroz, 
sopa, molhos ou salada.

FISÁLIS - Os frutos são 
bonitos, ricos em vitami-
nas C, A e minerais e têm 
sabor ácido e doce. São 
amplamente utilizados in 
natura, ou também em 
compotas, doces, geleias, 
tortas, sorvetes, licores, 
saladas, molhos, cozidos, 
assados e como frutas 
secas. 

INHAME (Colocasia es-
culenta) - É nutritivo, con-
tém fibras, vitamina B1, 
minerais, cálcio e potássio. 
Melhora o sistema imu-
nológico e pode ajudar a 
engravidar. Cru - ralado 
em saladas, cozido.


