20 Plantas
Comestíveis
para Plantar
em Casa

Tem vontade de ter plantinhas mas não sabe qual escolher para
semear? Nós, do Meu Verde Jardim traremos aqui algumas
grandes dicas de plantas e frutas para você ter aí mesmo no seu
jardim.

Importância de plantar o próprio alimento

Muito é falado sobre saúde nos dias atuais e com certeza é um
tema muito importante, mas permita-me te perguntar, você acha
que pode fazer mais pela sua saúde física e emocional? Muitas
vezes comemos frutas com excesso de tóxicos que são nos
enfiados garganta abaixo, pensando que estamos fazendo bem
para nós mesmos, mas não é o que acontece na realidade.
Traremos aqui algumas importantes dicas de plantas comestíveis
que você pode ter no seu jardim.
De acordo com os pesquisadores mais importantes do mundo, aqui
no Brasil foi encontrada uma grande quantidade de tóxicos nos
nossos legumes e frutas, esse descobrimento ocasionou o
surgimento de grandes plantações em jardins caseiros de
alimentos orgânicos, e essa moda alastrou saúde por onde passou,
já que as plantas comestíveis agregam muito a saúde e ao estilo
de vida de quem os adquire. Por esses motivos, traremos aqui as
plantinhas comestíveis que mais acrescentam em sabor e saúde a
vida de quem investe no cuidado das ervas.
20 plantas comestíveis e frutas que vão mudar sua maneira de
comer
1 –Açaí

A fruta do norte que se tornou queridinha do Brasil também pode
ser plantada aí na sua casa, a planta comestível “dá” pequenos
frutos roxos que agregam muito em sabor e são muito usadas em
temperos e como acompanhamentos no estado do Pará. Além de
ser muito saborosa, a planta também tem muitas vitaminas que
fortalecem o sistema imunológico, como as vitaminas B e C em
grandes quantidades.
2 – Rúculo Silvestre
Essa planta vem do Mediterrâneo, é da família do repolho e
começou a ser usada pouco tempo nas cozinhas brasileiras, por
isso não é tão convencional, a rúcula atrai bastante pelo seu sabor
extremamente picante e sua acidez, tendo grande potencial de ser
usada em nossa culinária que ama novos temperos e sabores. A
planta é de pequeno porte e varia seu tamanho entre 20cm e um
metro. É importante salientar que apenas a folha é comestível.
3 – Caruru

O Caruru pode ser consumido de diversas formas, tendo potencial
de ser agregado ao seu almoço, por exemplo, na forma crua ou
cozida e seus frutos podem ser usados para fazer uma deliciosa
farinha, alimento muito preparado principalmente na região
nordeste do Brasil. O Caruru também é uma planta de baixo porte,
variando seu tamanho entre 20 e 65cm, a planta de cor escura é
muito cativante pela grande quantidade de vitaminas presentes em

uma erva tão pequena. De acordo com as sabedorias antigas, essa
folha pode ser usada para curar febres e infecções estomacais.
4 – Cardencha

A cardencha foi por muitos anos considerada uma erva medicinal
muito importante para os mais antigos servindo como base de chá
para muitos de nossos antepassados. Essa planta também é muito
utilizada para fins diuréticos e ajuda na cicatrização de feridas
superficiais e mais profundas, devido a presença de vitaminas que
contribuem para a cicatrização de ferimentos como, a vitamina A e
a C, que são chamadas de antioxidantes.
5 - Dente-de-leão (taraxacum officinale)

A planta dente-de-leão também tem inúmeras propriedades
medicinais pela grande quantidade de vitaminas e minerais na
pequena erva, que tem componentes diuréticos que contribuem
para a desintoxicação alimentar, dessa forma, a plantinha
também ajuda no combate a problemas intestinais que são tão
recorrentes em uma culinária de sabores tão fortes como a
brasileira. Essa planta também tem pequeno porte e pode ser
cultivada em qualquer espaço de área externa do seu jardim.
6- Menta

É uma das plantas mais conhecidas do mundo, pela intensa
sensação de refrescância que a erva passa. Seu aroma é muito
usado na produção e venda de chicletes e pastilhas que buscam
encobrir o mau hálito, além de muito cheirosa, a planta pode ser
usada como analgésico e contra bactérias, por isso, invista
cuidado nessa plantinha, pois vale muito a pena em períodos de
fortes dores corporais e internas como os nossos.
7- Beldroega

Essa planta é bem pequena e fácil de ser cultivada, a Beldroega
tem altos índices de concentração do tão conhecido mineral
chamado Ômega 3, essa plantinha contribui e muito para os
processos digestivos tão necessários para nossa sobrevivência
e bem estar, afinal, não existe nada pior do que dor de
estômago, não é mesmo? Por isso, invista tempo no cultivo e
cuidado dessa planta rasteira que vai ser muito útil para você.
8 – Alface Silvestre
Esse alface é bastante parecido com o convencional que
comemos diariamente em nossas casas, mas quando plantado
por nós mesmos, tem duas características que fazem grande
diferença na sua saúde física em curto e médio prazo, a ausência
de agrotóxicos, que prejudicam o desenvolvimento saudável da
planta em prol de maior longevidade. Importante destacar que
essa planta não deve ser ingerida em grandes quantidades, já

que seu consumo em excesso pode ocasionar intoxicações
graves.
9 – Borragem

Essa planta é especial por ser uma das únicas que podem ser
consumidas de forma completa, do caule até a folha. Essa erva
agrega muito ao sabor de comidas tradicionais da culinária
brasileira como a sopa de macarrão ou de legumes, e pode ser
ingerida de forma crua ou cozida, importante que você sempre leve
em conta a forma como você prefere o alimento, para que ele
sempre seja aproveitado da melhor maneira.
10- Tachagem

É mais uma das plantas com potencial diurético nessa lista, a
tachagem sempre foi usada com valor medicinais muito
importantes devido sua alta concentração em nutrientes como
minerais e vitaminas, que causam um forte efeito anti-inflamatória
que potencializa as funções de cicatrização do corpo humano.
Essa planta é de fácil cultivo porque cresce pouco mais de 30 cm
no seu maior período de amadurecimento, além de que suas flores
de tom verde-claro são lindas.
11- Aipo dos cavalos
O Aipo dos cavalos tem altos índices de vitamina C em sua
composição, ou seja, é mais uma planta que pode ser
importantíssima para sua imunidade e o desenvolvimento da sua
saúde, atuando de forma preventiva a doenças como gripe,
amigdalite, resfriado entre outras. Essa erva também é muito

utilizada na preparação de alimentos, podendo ser consumida de
forma crua, no seu estado natural e cozida, misturada no arroz ou
na salada, por exemplo.
12 – Caju

Essa fruta é muito conhecida por todos, afinal, quem nunca tomou
um suco de caju enquanto estava se recuperando de uma
doença. O hábito apontado não é em vão, essa fruta tem grandes
propriedades que fortalecem a recuperação de uma doença ou
intoxicação estomacal, contribuindo muito para uma melhora em
casos leves médios dessa enfermidades pelo excesso de

nutrientes benéficos para a saúde como as vitaminas do
complexo B e os muitos minerais presentes nessa fruta.
13- Cupuaçu

Se destaca pelo seu sabor azedo e forte combinação com o açaí,
essa fruta, quando orgânica faz muito bem ao corpo humano pela
grande presença de vitaminas consideradas ácidas, como a C. A
grande quantidade de minerais também é um fator importante
para a indicação de tantos médicos que impulsionam o hábito de
comer boa quantidade dessa fruta diariamente, pois os minerais
contribuem para a regulação do organismo, gerando assim um
organismo corporal coordenado e equilibrado.
14 – Goiaba

Essa fruta dispensa apresentações, é uma das mais ingeridas do
Brasil e tem grande reconhecimento pela excelente goiabada que
tem a fruta como componente básico. Mas seus benefícios vão
muito além de seus sabores, a fruta tem nutrientes que agem
como preventivos de doenças como vários tipos de tumores, e
tem forte eficácia contra o câncer de próstata, por isso, a fruta é
cada vez mais consumida por nós e aconselhada pelos
profissionais de saúde. Além disso, é muito fácil plantar goiaba.
15 – Guaraná

Essa pequena frutinha inspirou o surgimento do refrigerante e é
conhecida como uma das mais saborosas do mundo. Situada em
grandes quantidades na Amazônia, essa fruta tem sabor e
características ácidas, e é conhecida por todos por ser forte e
estimulante, e contribui para a saúde do cérebro, e por isso é tão
usada por estudantes de diversas partes do Brasil. Também pelas
suas propriedades estimulantes, essa fruta contribui para o
combate aos radicais livres que tanto prejudicam o nosso
desenvolvimento.
16 – Castanha do Brasil
Tem fortes propriedades medicinais, pela grande quantidade de
minerais dispostas nessa pequena fruta, que é um tanto diferente
das demais por seu sabor salgado, característico de alimentos
com muito selênio, como o ovo. Esse mineral contribui para a
regulação de vários aspectos do organismo, contribuindo para a

distribuição correta e regulada de diversos nutrientes necessários
no nosso corpo.
17- Jabuticaba

Essa frutinha está presente em diversas partes do Brasil como o
Norte e o Sudeste, principalmente. Essa fruta de tom roxo, tem
inúmeros benefícios contidos em sua polpa como a grande
quantidade de vitaminas, ótimas para o cabelo como a vitamina
C, e se dispõe de muita fibra em sua composição. Os minerais
essenciais para nosso desenvolvimento e saúde da pele também
estão presentes nessa fruta tão pequena.

18 – Peixinho-da-horta

É conhecida como uma das plantas mais resistentes do mundo,
por isso são também as mais fáceis de cultivar, essa plantinha

resiste facilmente as pragas que assolam as suas plantações e
você não consegue se livrar de jeito nenhum. Essas pequenas
erva também resistem a várias doenças, já que estão
acostumadas com a vida selvagem e o clima tropical, que é
extremamente quente por natureza. Essa planta pode ser inserida
na gastronomia de várias formas, cozidas ou empanadas, são
componentes culinários que tem potencial de serem usados em
vários sabores e texturas.
19 – Vinagreira Roxa

Conhece a Vinagreira roxa? Não? Vou facilitar seu entendimento,
essa planta é responsável e componente básico do chá de
hibisco. Que tem inúmeros componentes responsáveis pela
remoção dos efeitos dos radicais livres no seu organismo, que
atrapalham o desenvolvimento saudável do seu cabelo e de sua
pele, por exemplo. Essa plantinha tem uma linda aparência e

pode agregar muito ao seu jardim com seus potenciais quase dois
metros de altura.
20- Ora-pro-Nóbis

Muito já foi falado aqui sobre os benefícios que essa plantinha
tem para seu cabelo, pele e vida saudável. Essa planta pode ser
ingerida de diversas formas, cozida, misturada na salada ou na
comida, essa ervinha tem muitas qualidades, como a grande
quantidade de vitaminas e minerais que estão dispostas nela,
uma folha tão pequena. Essa folha é super fácil de ser cultivada
pelo seu tamanho, relativamente pequeno e pelo pouco espaço
que essa planta ocupa em seu jardim. Essa também é uma planta
que atrai abelhas para o jardim.
O Oroprobó, tem propriedades vindas da vitamina C, que acaba
com os efeitos malignos que podem ter os radicais livres para seu
cabelo e sua pele. A grande quantidade de minerais também
podem ser muito boas para seu cabelo, dando brilho, forma e
saúde a eles. Então, precisa de mais algum motivo para cultivar
essa plantinha no seu jardim hoje mesmo?

Viva os processos
Em um mundo totalmente mecanizado e tecnológico que visa a
maior eficiência e durabilidade em tudo, inclusive nos alimentos,
uma certa ansiedade é instaurada em nós, que acabamos
desenvolvendo esses mesmos hábitos. O cultivo de plantas
comestíveis nos ajudam a desenvolver a nossa saúde, mas
principalmente contribui para que possamos entender que tudo
tem seu tempo e que nem tudo precisa ser tão acelerado, mesmo
que vivamos em um ambiente tão tóxico e ansioso na maior parte
do tempo.
Nos dias de hoje dificilmente participamos de experiências por
completo, sempre nos privamos apenas do resultado final, ao
tomate brilhoso cheio de agrotóxicos, por exemplo. Vamos viver
os processos, o plantio de comestíveis não é apenas uma
convocação vazia para sermos mais saudáveis esteticamente
apenas, e sim um chamado para que possamos aprender a viver
o semear e o colher de cada fase da nossa vida, mesmo que
pareça lento, é o tempo certo.
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