


Utilização no dia a dia - Como aplicar?



O que são as PANC?

Algumas plantas consideradas como
“daninhas”, “inços”, “invasoras”, “matos” e até “nocivas”

na falta de conhecimento botânico, na verdade são definidas 
Plantas Alimentícias Não Convencionais, também populares pelo acrônimo PANC. 

As flores, folhas, frutas, frutos e todas as demais partes de uma planta podem ser 
intituladas nesta classificação. 

(KINUPP e LORENZI, 2014)



Por exemplo: as partes de uma BANANEIRA 

Além disso, não cabe apenas para as plantas desconhecidas, mas também para as 
partes não convencionais de plantas comumente usadas pela população. 

(KINUPP e LORENZI, 2014)

Fonte:	Lisbon Project



Partes não convencionais:

Bananeira 
Musa X paradisiaca

Partes não convencionais:

BANANA VERDE

MANGARÁ

FLORES

CASCAS E SAL

(KINUPP e LORENZI, 2014)

A textura do mangará é semelhante a do palmito, 

porém com um amargor característico. 

Tem quantidade considerável de 

carboidratos, proteínas, fibras e minerais.



INGREDIENTES
300 g de painço cozido
2 dentes de alho picados ou amassados
1 coração de banana pequeno
1 pimentão vermelho
1 colher de chá de azeite de oliva
1 cebola pequena
1 colher de sopa de hortelã
1 litro de água com 1 colher de sopa de sal para a salmoura
1 litro de água fervente
Sal a gosto

PREPARO
Primeiro, lave bem o coração e destaque as folhas externas, dispensando-as;
Enrole-as, uma sobre a outra e corte em tiras fininhas;
Coloque-as numa vasilha com salmoura e deixe por 40 minutos;
Lave-as em água limpa para tirar o excesso de sal e, em seguida,
escalde-as com água fervente;
Revogue o painço em azeite, com cebola, alho, pimentão e sal;
Acrescente as tiras de coração e cozinhe-as até que fiquem suculentas e macias;
Finalize com o hortelã.

Receita adaptada do Livro “Escolhas e Impactos: Gastronomia Funcional”, 
por Gisela Savioli e Renato Caleffi

Coração de Bananeira 
com Painço



O objetivo da PANC é 
deixar de ser PANC

É importante o conhecimento e o reconhecimento das plantas para que as pessoas 
identifiquem e usufruam de forma consciente a biodiversidade do planeta, desta forma há 

variabilidade alimentar garantindo o aporte adequado de nutrientes.

A melhor forma para alcançar este objetivo é 

Cozinhar e Compartilhar!



Hoje 15 espécies correspondem a 90% dos alimentos vegetais e 
apenas 4 culturas (milho, trigo, arroz e soja) representam 70%

de toda a produção e consumo mundial.

BIODIVERSIDADE é o que há!

91% de todas as áreas cultiváveis são destinadas as monoculturas

Aumento da suscetibilidade das plantações às pragas e doenças, 
o que exige grandes quantidades de agrotóxicos

“A produção biodiversa é a forma de assegurar o indispensável estado dinâmico 
da heterogeneidade da natureza”

MACHADO e FILHO, 2014; ALTIERI, 2012 
Por ROVER e RIEPE, 2015



O Consumo 
Consciente

O aproveitamento integral dos alimentos
contribui para 

a redução do desperdício
e ainda...

Melhora o perfil nutricional do seu cardápio, 
evitando a monotonia alimentar, 

além de reduzir custos! 

Por isso, utilize todas as partes do alimento!

Cultura do Desperdício, por uma sociedade mais consciente - Ministério da Cultura, 
Rabobank e Conteúdos Diversos, 2017.



Bocaiuva
Acrocomia aculeata

“Você conhece a Bocaiúva? Ela pode ser encontrada em quase todo o
Brasil e por isso é também conhecida por outros nomes, como macujá,
macaíba, coco-baboso e coco-de-espinho.
Os frutos são importantes para a biodiversidade de espécies da fauna
nativa, pois alimentam araras, cotias, capivaras, antas e emas. A polpa e
a farinha retirada de seus frutos são ricas em vitamina A e betacaroteno
e podem ser usadas para fazer “chiclete de caboclo”, suco, sorvete, bolos,
pães e doces. Das folhas, podemos fazer redes e linhas de pescaria. Já a
madeira pode ser usado na arquitetura e construção.
Super sustentável, é muito desconhecida por nós. Eu trouxe essa farinha
de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde embora tenha muitos pés, a
população desconhece, não usa e atualmente a empresa que mais faz
subprodutos dela, como farinha, castanhas e óleo, esta fechando.
Infelizmente por lá, a Bocaiuva já se tornou planta alimentícia não
convenciona – PANC.”

(Instagram Renato Caleffi)

(KINUPP e LORENZI, 2014)



Quer aprender um bolo simples de tudo, mas super gostoso, sem glúten e sem 
lácteos, com farinha de Bocaiúva? Toma nota!

INGREDIENTES
150 g farinha arroz
100 g fécula de batata
1/2 xícara de chá de azeite
1/3 xícara de chá de leite de castanha de caju
4 gemas e 5 claras em neve
1 colher de chá cheia de fermento químico
3 colheres de sopa de farinha de polpa de Bocaiúva
1 ½ xícara de chá de soft sugar ou de açúcar de coco, demerara ou mascavo ou 
pasta de tâmaras
3 colheres de sopa de coco fresco ralado

PREPARO
Bata tudo com exceção das claras. Em seguida misture as claras e despeje em uma
assadeira untada e polvilhada com mais farinha de Bocaiúva. Asse a 180oC até que
o palitinho saia limpo ao furar o bolo.



E as Proteínas 
Sustentáveis?

Sereni A, Cesari F, Gori AM, Maggini N, Marcucci R, Casini A, Sofi F. Cardiovascular benefits from 
ancient grain bread consumption: findings from a double-blinded randomized crossover 

intervention trial. 
Int J Food Sci Nutr. 2017 Feb;68(1):97-103.

Os grãos ancestrais apresentam poder 

antioxidante e anti-inflamatório. 

Há estudos mostrando que o consumo é capaz 

de reduzir alguns riscos, 

como o de doenças cardiovasculares.

E o grupo dos cereais é apenas 

um dos exemplos!

“A ONU diz que a 2ª ou 3ª maior responsável 
pelos problemas ambientais é a indústria de produção animal.”

“São utilizados 10-20 mil L de água para produzir 
apenas 1 Kg de carne bovina.”

“Produzir 1 Kg de carne bovina no Brasil envolve a emissão de 
335 Kg de CO2, equivalentes às emissões geradas ao dirigir-se 

um carro médio por 1.600 Km.”

O Meio Ambiente, pela Sociedade Vegetariana Brasileira

“Aproximadamente 70% da terra desmatada da Amazônia é 
usada como pasto, e uma grande parte do restante é coberta por 

plantações cultivadas para produção de ração.”



O que é PANC aqui, 
pode não ser lá!

Cada região do país tem sua característica 

de clima e de solo,

assim há espécies predominantes 

em cada área. 

Isso determina 

diferentes formas de uso e de cultivo!

O Brasil abriga 
cerca de 20% de 
todas as espécies 

do mundo

(PASCHOAL, BAPTISTELLA e SOUZA, 2017)



Araçá, Aroeira, Bertalha, Buriti, Camu-Camu, 
Cubiu, Fruta-Pão, Mangaba, Murici e Noni.

Baru, Cagaita, Caju-do-Cerrado Fisális, Jatobá-do-Cerrado e Pequi.

Beldroega
Capuchinha
Jambolão

Ora-pro-nóbis
Taioba

Aipo chimarrão
Amora branca

Azedinha
Bananinha do mato

Moringa 
Muricato
Pinhão

PANC por cada região brasileira
(PASCHOAL, BAPTISTELLA e SOUZA, 2017)



O Locavorismo

Consumo Responsável em Ação: Tecendo relações solidárias entre o campo e a cidade
Instituto Kairós, 2017. 

Fome de mudança:
os desafios da alimentação saudável e de sua democratização
Impacto ambiental -
“Ainda, estudos específicos que se focam na agricultura orgânica de pequenos produtores mostram a alta
capacidade produtiva da agricultura agroecológica, aliada ao maior acesso aos alimentos, por meio de circuitos
curtos de comercialização. A produção agroecológica seguida da comercialização local permite que o produto
chegue a um preço mais acessível ao consumidor. Esses arranjos possibilitam a democratização da alimentação
saudável e seu acesso pela população de baixa renda”.



Azedinha
Rumex acetosa 

(KINUPP e LORENZI, 2014)



Azedinha 
Rumex acetosa 

Pode ser usado em pratos frios ou quentes.

Todas as partes da planta são comestíveis:
flores, frutos, bem como os ramos com as folhas.

Ocorre principalmente na Região Sul.

Vitaminas: A, C e K;
Minerais: Magnésio;
Comp. bioativos: antocianinas e catequinas.

Anti-inflamatório;
Antioxidante;
Agente anti-úlcera;
Antiviral (contra vírus da Herpes);
Possível protetor de problemas que afetam 
a mucosa oral.

(PASCHOAL, BAPTISTELLA e SOUZA, 2017)



INGREDIENTES
150 ml de azeite de oliva
1-2 maço de folhas de azedinha
50 g ou 5 colheres de sopa de castanha-do-brasil triturada
50 g de queijo do tipo parmesão ou pasta de castanha (opcional)
Pitada de sal

PREPARO
Bata o azeite com a azedinha;
Acrescente os demais ingredientes e misture com ajuda de uma colher.

Armazene  geladeira em pote de vidro, por até 2 meses.
Sirva com massas, torradas ou lanches.

Pesto de 
Azedinha



Capuchinha
Tropaeolum majus L.

(KINUPP e LORENZI, 2014)



Capuchinha
Tropaeolum majus L.

As sementes são usadas como alcaparras, através de
conservas; As flores e folhas combinam bem em
saladas.

As folhas, as flores e as sementes são comestíveis.

Nativa do México e Peru, mas capaz de se adaptar a
diversos climas, como os do Brasil.

FLOR
Minerais: Fe, Cu, K, Mn e Zn.
Comp. bioativos: carotenoides, comp. fenólicos e
óleos essenciais.

Por perfil antioxidante:

Anticâncer;
Anti-inflamatório;
Antimutagênico.

(PASCHOAL, BAPTISTELLA e SOUZA, 2017)



Moringa
Moringa oleifera

(KINUPP e LORENZI, 2014)



Moringa
Moringa oleifera

FOLHAS: melhor forma de consumo é crua.

Todas as partes da planta são comestíveis.

Regiões tropicais e subtropicais.
Planta perene, pouco exigente e tolerante.

Macronutrientes: Proteínas e Fibras (CHO não
digeríveis);
Minerais: Ca e Fe;

FOLHAS: Vit. A, B2, B3, B6 e B9,
além dos comp. fenólicos.

Antioxidante
Anti-inflamatório
(efeitos interessantes para HA e DM)
Melhora o perfil lipídico
Hepatoprotetor
Antitumoral

(PASCHOAL, BAPTISTELLA e SOUZA, 2017)



Manteiga de 
Castanha de Caju com 
Moringa e Manjericão

INGREDIENTES
Punhado de folhas de moringa fresca ou em pó
Punhado de folhas de manjericão
200g castanha de caju
20 ml de azeite de oliva ou óleo de coco
Pitadas de cominho em pó
Sal a gosto

PREPARO
Higienize o manjericão e a moringa e deixe secar com auxílio de um papel toalha;
Separe as folhas de moringa e manjericão dispensando os talos;
Bata na Thermomix ou um liquidificador potente as castanhas até virarem uma pasta lisa e homogênea; 
Desligue o aparelho e ajuste, com auxílio de uma espátula ou pão duro, a pasta ao centro;
Bata por mais alguns instantes até ficar homogêneo e liso;
Adicione o óleo de coco ou azeite, sal, cominho em pó e bata novamente por mais alguns instantes;
Por último, sem bater muito, acrescente o manjericão e a moringa;
Armazene a pasta em um pote de vidro, dentro da geladeira.



Jaca Tartare

INGREDIENTES
100 g de carne de jaca pronta e desfiada
2 colheres de sopa de manteiga de castanha de caju ou de pistache
1 colher de sopa de cebola em cubos
Salsa a gosto
Sal a gosto
Pimenta moída a gosto
Páprica defumada a gosto
Azeite de oliva para finalizar

PREPARO
Corte a polpa da jaca verde em pedaços e cozinhe em pressão ou não, até ficar macia e suculenta;
Reserve o conteúdo em lascas;
Misture a cada 100g de lascas com 2 colheres de sopa ou mais de manteiga de castanha de caju ou de pistache
(Use uma luva para destruir a jaca e deixa-la desfiada);
Adicione a cebola e os demais ingredientes a gosto;
Enforme com a ajuda de um aro;
Regue com azeite e ajuste a Salada de Beldroega, o Pesto de azedinha e a Bionese de Cambuci.



Cambuci
Campomasia phaea

(ANDRADE et al, 2011)



Cambuci
Campomasia phaea

O fruto pode ser consumido cru, mas é utilizado em
sucos e em preparos com cozimento, como em
geleias.

Os frutos são comestíveis, mas também é utilizada
como planta ornamental.

Nativa da Região Sudeste do Brasil – Mata Atlântica.

FRUTO: Vit. C e grande quantidade de Pectina;
FOLHA: óleos essenciais;
CASCA: taninos.

Antioxidante
Anti-inflamatório
Antimicrobiano

(ANDRADE et al, 2011)
(KINUPP e LORENZI, 2014)



Semente de 
Melão

Melão: Cucumis melo

(LORENZI, LACERDA e BACHER, 2015)



Originária da Península Ibérica, o fruto é cultivado em regiões
semiáridas, como o Nordeste.

AS SEMENTES, apresentam:

Os nutrientes e comp. bioativos, com destaque para as
Proteínas; Lipídios; Fibras; Ca, Mg e Ômega 3.

Com funções, como
Antioxidante; Anti-inflamatória; Diurética; Na Saúde Óssea e Na Função Intestinal.

Semente de 
Melão

Melão: Cucumis melo

(LORENZI, LACERDA e BACHER, 2015)



Nirá
Allium tuberosum

(KINUPP e LORENZI, 2014)



Usada tradicionalmente como tempero,
da mesma forma que a cebolinha.

As folhas, as sementes e as flores são comestíveis.

Nativa no leste da Ásia e nordeste da Índia, plantada de
norte a sul no Brasil.

Restaurador (para fadiga)
Antimicrobiano
Potencial anticâncer
Efeito antidiabético e hepatoprotetor

SEMENTES:
Afrodisíacas

(KINUPP e LORENZI, 2014)

Nirá
Allium tuberosum



Bionese de 
Semente de Melão, 

Cambuci e Nirá

INGREDIENTES
250 ml de água ou leite de castanha de caju/amêndoa
20 g de semente de melão assada
100 g de cambuci
200 g de biomassa de banana verde
Sal a gosto
Punhado de nirá
Punhado de tomilho ou alecrim
40-50 ml de azeite de oliva

PREPARO
Bata a água com a semente de melão até que a esta última fique toda triturada;
Coa o conteúdo e bata o líquido com o cambuci e a biomassa de banana verde;
Adicione os demais ingredientes, acrescentando o azeite até que o preparado ganhe a consistência de maionese;
Corrija o tempero.



Beldroega
Portulaca oleracea

“Vegetal para uma vida longa”

(KINUPP e LORENZI, 2014)



Beldroega
Portulaca oleracea

“Vegetal para uma vida longa”

Refogada em sopas e saladas quentes, ou desidratada
sendo usada como farinha.
* Não consuma cru! Há ác. oxálico em alto teor.

Todas as partes são consumíveis
(folhas, raízes e hastes).

Provável origem africana, porém hoje é considerada nativa
no Brasil, comum em centros urbanos, adaptável a seca e
solos pobres.

FOLHAS: parte da planta com maior teor proteico, sendo
este maior com a maturação. Também apresenta vit. A, C e
E, betacaroteno, ômega 3, glutationa e melatonina;
RAÍZES: parte da planta com maior teor de carboidratos e
flavonóides;

Antioxidante
(efeitos interessantes para doenças cardíacas e 
câncer)
Antiviral
Anti-inflamatória
Antibacteriano
Antidiabético
Efeito neuroprotetor

(KINUPP e LORENZI, 2014)
(PASCHOAL, BAPTISTELLA e SOUZA, 2017)



Caruru
Amaranthus deflexus

(KINUPP e LORENZI, 2014)



Caruru
Amaranthus deflexus

Substituto do espinafre, deve ser ao menos
branqueado para o consumo. Em misturas ou puro,
cai bem quando refogado.

As folhas e as sementes são comestíveis.

Nativa da América do Sul, ocorrendo no Sul e Sudeste
do Brasil.

SEMENTES:
Macronutrientes: proteína e lipídio.
FOLHAS:
Macronutriente: proteína.
Minerais: Ca e Fe.

Medicina popular:
Antioxidante
Diurético
Anti-inflamatório

(EPAMIG, 2012)       
(KINUPP e LORENZI, 2014)

(EMBRAPA, 2017)



Salada Quente 
de Beldroega 

e Caruru

INGREDIENTES
Ramos de beldroega
Ramos de caruru
Alho picado a gosto
Azeite de oliva a gosto
Sal a gosto
Pimenta moída a gosto

PREPARO
Salteie os ramos em frigideira quente com fios de azeite e o alho;
Finalize com o sal e a pimenta moída na hora.



Ora-pro-nóbis
Pereskia aculeata

(KINUPP e LORENZI, 2014)



Flores são ricas em pólen e néctar.
Frutos geram geleias e licores.
Folhas refogadas como “carne-de-pobre”, sendo a
mucilagem interessante nestes preparos.

Nativo no Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil.

FOLHAS:
Macronutrientes: proteínas e fibras solúveis;
Minerais: Fe, Mn e Zn.
Comp. bioativos: carotenoides
(carotenos, luteína e zeaxantina).

Antioxidante

Por conta das fibras:
Controle glicêmico
Redução LDL-c

Pela medicina popular:
Expectorante
Emoliente
Anticâncer

Ora-pro-nóbis
Pereskia aculeata

Todas as partes são consumíveis
(folhas, flores e frutos).
Também é usada como cerca viva.

(KINUPP e LORENZI, 2014)
(PASCHOAL, BAPTISTELLA e SOUZA, 2017)



Macarrão de 
Ora-pro-nóbis

INGREDIENTES
40 g de gel de polvilho 
(60 g de polvilho doce +300 ml água filtrada)
130 g de farinha sem glúten
35-40 ml água filtrada
10 g de ora-pro-nóbis em pó
5 g de goma xantana
5 g de sal

PREPARO
- PARA O GEL:
Dissolva bem o polvilho com 100 ml de água; Leve para uma panela, em fogo médio, mexendo sem parar até formar uma liga; Adicione mais 100 ml
de água e mexa vigorosamente; Retire do fogo e acrescente os 100 ml restantes de água, mexendo vigorosamente até que fique transparente e com
aspecto de gel; Deixe esfriar e armazene.
- PARA A MASSA:
Misture todos os itens secos na Thermomix; Acrescente a goma e os 35-40 ml de água aos poucos, até que forme uma massa úmida; Unte a superfície
de trabalho com farinha e sove a massa com cuidado para que não seque demais; Deixe a massa descansar por 10 minutos, envolvida em papel
manteiga; Trabalhe a massa com cilindro no formato talharim; Cozinhe em água quente com sal e azeite até o ponto; Sirva com o molho de sua
preferência.



Não saia comendo 
PANC por aí!

Existem várias plantas semelhantes e algumas variações podem ser venenosas. 
Além disso, existe o fator poluição nas ruas dos centros urbanos!

Exemplo clássico: A TAIOBA.



Taioba
Xanthosoma sagittifolium
(exemplo de espécie comestível no gênero)

Inhame
Colocasia esculenta

O que diferencia os gêneros é a presença de nervura no Xanthosoma.
Este estará na lâmina foliar, contornando a sua borda.

(PASCHOAL, BAPTISTELLA e SOUZA, 2017)



MATOS DE COMER: 
TAIOBAS, A CONFUSÃO - GUIA DEFINITIVO DE IDENTIFICAÇÃO



MATOS DE COMER: 
TAIOBAS, A CONFUSÃO - GUIA DEFINITIVO DE IDENTIFICAÇÃO



Taioba
Xanthosoma sagittifolium

(exemplo de espécie comestível no gênero)

Cocção é sugerida pela presença de cristais.

Todas as partes são consumíveis
(Cormos, Cormilhos e Folhas).

Cultivo com maior sucesso em solo úmido, de clima
quente e fora de altitudes elevadas. Desta forma,
apresenta ciclo mais curto aqui, quando comparado à
outros países.

CORMOS E CORMILHOS:
Minerais: vit. B1, B2, B3 e C;
Alto teor de Amido.
FOLHA:
Macronutrientes: proteína e fibras insolúveis;
Minerais e Vitaminas: Ca, Fe e vit. C;
Comp. bioativos: carotenoides.

Pelos carotenoides:
Antioxidante

Pela fibra:
< risco DM
< risco doenças cardíacas

Estudos em animais:
< concentração de colesterol 
< risco câncer cólon 
> fertilidade

(PASCHOAL, BAPTISTELLA e SOUZA, 2017)



Higienize 
as PANC!

Para cada Litro de Água Filtrada:

2 colheres de sopa de água oxigenada diluída à 3% 
(manipulada)

2 colheres de sopa de vinagre tinto

Atenção: há regras definidas para os estabelecimentos comerciais!

Os produtos a base de cloro podem formar substâncias que favorecem 
o desenvolvimento de carcinomas, além de substâncias capazes de alterar o DNA celular, 

bem como aquelas que podem interferir em doenças tireoidianas. 

Receita Valéria Paschoal e Eneo Alves da Silva Jr.



A nossa horta 
está repleta de 
PANC para que 

você possa 
degustar 

em nossas 
sugestões!



...e o nosso 
buffet 

executivo 
terá sempre 
uma opção 
pra você!



Dúvidas? 
É só chamar! 

RENATOCALEFFI

RENATOCALEFFICHEF




