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“A maioria de nós pode acreditar que 

é nossa energia ou escolha de 

transporte que causa os maiores 

danos ambientais. De fato, é nosso 

sistema alimentar que cria o maior 

impacto”. 
 

Dr. Tony Juniper, CBE 

Diretor Executivo de Advocacia, WWF-UK 

 

 

NOSSO MUNDO ESTÁ ENFRENTANDO 

UM DESAFIO SEM PRECEDENTE 
 

Até 2050 a população mundial deve 

aumentar até nove bilhões de pessoas que 

nós devemos nutrir em um planeta de 

recursos limitados. Está comprovado que para 

fazer isso precisamos transformar nosso 

sistema de alimentação global – da forma 

que cultivamos e pescamos ao que 

escolhemos comer. É uma tarefa complexa e 

se tivermos que fornecer alimento nutritivo a 

todo mundo, todos precisam ter uma parte 

para tornar o sistema alimentar mais 

sustentável. Larga escala e soluções práticas 

são essenciais para fazer as mudanças 

necessárias. 

 

Globalmente nos baseamos em uma 

pequena gama de alimentos. Isso impacta 

negativamente em nossa saúde e a saúde do 

planeta. 75% do fornecimento de alimentos 

globais vem de 12 plantas e cinco espécies 

animais. Apenas 3 (arroz, milho e trigo) 

constituem aproximadamente 60% das 

calorias de plantas em toda a dieta humana1. 

Isso exclui várias fontes valiosas de nutrição. 

Enquanto as pessoas podem estar obtendo 

calorias suficientes, essas dietas limitadas não 

fornecem vitaminas e minerais suficientes. 

 

A monotonia da dieta está associada ao 

declínio na diversidade das plantas e animais 

usados e na agricultura (agro biodiversidade), 

ameaçando a resiliência de nosso sistema 

alimentar e limitando a abrangência dos 

alimentos que podemos comer. Desde 1900, 

um desconcertante 75% da diversidade de 

planta genética na agricultura foi perdida2. 

Na maioria dos países Asiáticos, o número de 

tipos de arroz cultivados diminuiu 

rapidamente de milhares para uma dúzia. Na 

Tailândia, por exemplo, as 16.000 variedades 

uma vez cultivadas ficaram reduzidas a 

apenas 37 variedades3. No século passado, os 

Estados Unidos perderam 80% de suas 

variedades de repolho, ervilha e tomate. Esta 

dependência em uma variedade limitada de 

espécies de cultura deixa vulnerabilidade na 

colheita para pestes, doenças e impacto de 

mudança climática. 

 

O cultivo de uma pequena variedade de 

culturas usando métodos intensivos pode ter 

uma séria repercussão em nosso frágil 

ecossistema natural. O cultivo de monocultura 

que é o plantio repetido de uma única 

cultura e excesso de confiança em alimentos 

baseados em animal são uma garantia 

alimentar ameaçadora. O cultivo de 

monocultura pode esgotar nutrientes e deixar 

o solo vulnerável ao surgimento de pestes e 

patogenias. Isso exige as aplicações de 

fertilizantes e pesticidas que podem, se 

usados inapropriadamente, danificar a vida 

selvagem e lixiviar em sistemas aquíferos4 5. 

Pássaros, animais e plantas selvagens não 

podem prosperar em paisagens degradadas 

biologicamente. 

 

A dependência em fontes de proteína 

baseada em animais coloca uma tensão 

adicional em nosso meio ambiente e nas 

atuais práticas agrícolas não são sustentáveis 

a longo prazo. A agricultura total contabiliza 

cerca de um quarto de toda a emissão de 

gás de efeito estufa, onde aproximadamente 

60% é devido a agricultura animal6, que inclui 

a produção de carne, laticínio e ovos. 

Comparado às plantas, a produção de carne 

e laticínio é mais intensiva em água, solo e 

gás estufa. Também contribui para a poluição 

através de descarga de rejeito líquido nos rios 

e mares. 

 

Esses problemas parecem ser instransponíveis, 

mas acreditamos que uma mudança em 

larga escala começa com pequenas ações. 
 

COMENDO PARA MELHORAR 

O SISTEMA ALIMENTAR 
 

“Dietas diversificadas não só 

melhoram a saúde, mas beneficiam o 

meio ambiente através de sistemas de 

produção diversificada que 

encorajam a vida selvagem e o uso 

mais sustentável de recursos”. 
 

Peter Gregory, Conselheiro de Pesquisa 

Culturas para o Futuro 

  



Knorr e WWF tem a ambição compartilhada 

para fazer mudanças, e por isso, em parceria 

com Dr. Adam Drewnowski, Diretor do Centro 

de Saúde Pública e Nutrição na Universidade 

de Washington, colaboraram para descobrir 

os 50 Alimentos do Futuro. 

 

Em um mundo desordenado com conselho e 

pressão sobre o que não comer, gostaríamos 

de fornecer as pessoas mais escolhas para 

empoderar uma mudança positiva. Por este 

motivo, identificamos 50 alimentos que 

deveríamos comer mais devido a seus 

nutrientes, por possuírem baixo impacto em 

nosso planeta comparados os alimentos a 

base de animais, por serem econômicos, 

accessíveis e saborosos. 

 

 

“Ao nos unirmos com nossos parceiros, 

acreditamos que podemos mudar a 

forma que o alimento é cultivado e os 

alimentos que as pessoas escolhem 

comer, entregando um impacto 

positivo significante no sistema 

alimentar. Nossa missão é simples: 

tornar delicioso, nutritivo e sustentável 

o alimento que é econômico e 

acessível a todos. 
 

April Redmond, 

Vice-Presidente Global, Knorr 

 

 

A lista dos 50 Alimentos do Futuro, consistindo 

de vegetais, grãos, cereais, sementes, 

legumes e nozes por todo mundo, foi 

desenvolvido para inspirar uma maior 

variedade no que cozinhar e comer. É 

destinado a permitir três mudanças dietéticas 

importantes. A primeira, uma maior variedade 

de vegetais para aumentar o consumo de 

vitaminas, minerais e antioxidantes. A 

segunda, fontes de proteína baseadas em 

planta para substituir carne, aves e peixe. A 

terceira, fontes mais ricas em nutriente de 

carboidratos para promover a agro 

biodiversidade e fornecer mais nutrientes. 

Nem todos os 50 ingredientes são atualmente 

facilmente acessíveis. Mas trabalhando junto 

com parceiros, será possível tornar esses 

alimentos mais comumente cultivados e mais 

amplamente ingeridos. 

 

Ao fazer uma escolha consciente para 

consumir mais dos 50 Alimentos do Futuro, nós 

damos um passo crucial em direção à 

melhoria do sistema de alimento global. 

Trocado o milho tipo básico e arroz branco 

por fonio ou espelta aumenta o teor de 

nutrientes de um prato e ao mesmo tempo 

contribui para uma maior agro 

biodiversidade, tornando nosso fornecimento 

de alimentos mais resiliente. Também ajuda a 

preservar essas antigas espécies para as 

futuras gerações. 

 

 

“A busca pelo cultivo de planta densa 

em nutrientes nos levou aso antigos 

grãos, relíquias de variedades de 

plantas e produção cultivada sem 

frequência. Existe um bom motivo 

para essa redescoberta de algumas 

das plantas esquecidas.” 

 

Dr. Adam Drewnowski, 

Diretor do Centro de Saúde  

Pública e Nutrição, 

Universidade de Washington 

 

Esses 50 alimentos são alguns dos vários que 

podem e devem ser comidos, De acordo 

com a Organização de Agricultura e 

Alimentos das Nações Unidas (FAO), existem 

cerca de 20.000 e 50.000 espécies de plantas 

comestíveis descobertas dos quais somente 

150 a 200 são regularmente consumidas pelos 

humanos7. 

 

Os 50 Alimentos do Futuro são o começo de 

uma jornada e uma forma para as pessoas 

fazerem a mudança, um prato delicioso por 

vez. 

 

  



 

 

 

 

CRITÉRIO PARA OS 50 ALIMENTOS DO FUTURO 

 

 

Os 50 Alimentos do Futuro foram selecionados baseados em seu 

alto valor nutricional, acessibilidade, aceitabilidade, sabor e 

impacto ambiental relativo (baseado na produção média e 

emissão de gás de efeito estufa). Esse critério é modelado depois 

da definição da Organização de Alimentos e Agricultura (FAO) 

para dietas sustentáveis. Alguns dos 50 Alimentos do Futuro 

possuem maior produção que culturas similares, vários são 

tolerantes às alterações climáticas e as condições ambientais, e 

muitas contêm quantidades significantes de nutrientes críticos. 

Cada um tem uma história para contar. 

 

Ver a metodologia completa no final do relatório 

 

 

 

 

 

 

A descoberta de um novo prato faz 

mais para a felicidade da raça humana 

que a descoberta de uma estrela.
 

Um dizer famoso do gastrônomo, 

Jean Anthelme Brillat-Savarin 

 

  

  

“ 

 



 

 

OS 50 ALIMENTOS DO FUTURO É O 

COMEÇO DE UMA JORNADA E UMA 

FORMA PARA AS PESSOAS FAZEREM 

UMA MUDANÇA, UM PRATO 

DELICIOSO POR VEZ. 
 

 

 

  



 

ALGAS 

 

 

As algas são ricas em nutrientes e críticas para nossa 

existência no planeta. Elas são responsáveis por metade de 

todo a produção de oxigênio na Terra e todos os 

ecossistemas aquáticos dependem delas. Eles contêm ácidos 

graxos essenciais e são fontes excelentes de antioxidantes. As 

algas são ricas em proteína e possuem um sabor umami 

como carne, tornando-os um substituto potencial para a 

carne8 9 

 

 

  



 

 
Categoria Algas 

 

1 Alga Laver 

Porphyra umbilicalis 

 

Laver é uma variedade de alga vermelha conhecida por sua ligação com a cozinha 

Japonesa. Chamada de ‘nori’ no Japão e mais comumente usado para embrulhar 

sushi, laver é aclamada por seu teor nutriente excepcional, e habilidade de ressaltar 

o sabor umami nos alimentos. Umami é o perfil de sabor que carne proporciona e é 

o que falta em pratos baseados em planta. 

 

O cultivo comestível de alta foi sugerido como um divisor de águas10. Por que vive 

amplamente na água, a alga laver pode crescer em ser cultivada ao longo do ano 

e não exige pesticidas ou fertilizantes. 

 

Alga laver é rica em vitamina C e iodo11. 

 

Laver é geralmente consumida seca como cobertura para sopas e saladas. Na 

Coréia. Onde é referida como ‘gim’, é comido seca e vendida como um petisco 

salgado. No Reino Unido, especialmente no País de Gales, laver é usado para fazer 

laverbread (pão de alga), um prato no qual uma alga fresca é lentamente cozida, 

temperada e tradicionalmente servida com torrada quente, amanteigada. Algumas 

dizem que as pessoas no País de Gales comem laver desde que os primeiros 

habitantes chegaram, outros dizem que foi introduzida pelos Vikings. 

 

 

  



 

2 
Alga Wakame 
Undaria pinnatifida 

Cultivada por séculos por cultivadores 

marinhos na Coréia e Japão, o wakame de 

cor verde-escura é rico em nutrientes e de 

fácil cultivo. Mantendo propriedades similares 

às outras algas, pode ser cultivada durante o 

ano todo, cresce rapidamente sem o uso de 

fertilizantes ou pesticidas e apoia o equilíbrio 

biológico da água. Além da Ásia, é cultivado 

em campos marinhos na França, Nova 

Zelândia, Califórnia e Argentina. 

 

Além de conter uma variedade de vitaminas 

e minerais, wakame é uma das novas fontes 

baseadas em planta de ácido graxo ômega 

3 (ácido eicosapentaenoico), que é 

encontrado quase que exclusivamente em 

peixe gordo que se alimenta de algas12. Mais 

comumente vendido seco e então 

reidratado, wakame possui um sabor doce-

salgado e textura acetinada. Pode ser picada 

e adicionada a sopas ou frita e jogada em 

saladas, refogados, e guarnições para um 

sabor umami, salgado. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N2Africa é um projeto de pesquisa em desenvolvimento focado em colocar fixação-nitrogênio para trabalho 

em pequenos fazendeiros no sub Saara Africano13  

  

“Trabalhamos com centenas de milhares de 

pequenos agricultores em vários países no Sub 

Saara Africano para apurar os benefícios das 

leguminosas de fixação de nitrogênio. Não é 

nenhuma surpresa que vários legumes entraram na 

lista de 50 Alimentos do Futuro.”  

Professor Ken Giller, Universidade Wageningen, N2Africa 



FEIJÕES E  

LEGUMINOSAS 
 

Os feijões e outras leguminosas são membros da família de legumes. Elas podem 

converter o nitrogênio do ar ‘fixá-lo’ na forma que pode ser prontamente usada pelas 

plantas. Mais que um super-herói ambiental, os feijões nos oferecem uma fonte rica de 

fibra, proteína e vitamina B. Elas podem ser consumidas em diversos pratos em todo lugar 

do mundo e possuem sabor suave e textura similar à carne, tornando-a uma alternativa 

sensível para carne em ensopados, sopas e molhos. Os feijões e leguminosas devem ser 

cozidos antes do consumo. 

 

  



 
Categoria Feijões e Leguminosas 

 
 

3 
Feijões Adzuki 
Vigna angularis 

Os feijões adzuki estão crescendo em popularidade devido a sua versatilidade, conteúdo 

nutricional e sabor. Pequeno e marrom-avermelhado, eles exigem menos água que várias outras 

culturas e podem produzir alto rendimento, mesmo em solo seco. 

São comumente apreciados no Japão e outras partes da Ásia, graças a seu sabor suave e doce, 

de sabor levemente acastanhado e considerados benefícios à saúde.  

Eles são ricos em antioxidantes14 e repleto de proteínas. Eles também contêm altos níveis de 

potássio, vitamina B e fibra. 

Os feijões adzuki são geralmente cozidos, feito polpa e adoçados para fazer uma pasta que pode 

ser usada como recheio para doces, adicionado a sopas e misturado com arroz como um 

delicioso acompanhamento. Também são ótimos em saladas e refogados. 

 

4 Feijão preto da tartaruga 
Phaseolus vulgaris 

Essas fontes de potência da família de leguminosas são regulamente listadas como “super 

alimentos” devido alta proteína e conteúdo de fibra. 

Particularmente popular na culinária da América Latina, o feijão preto é pequeno e brilhante com 

um sabor sutilmente doce como de um cogumelo. Sua textura densa, carnuda o torna perfeito 

para ensopado e caril, ou como substituto de carne moída em qualquer prato. 

Eles são muitas vezes combinados com grãos como arroz marrom ou quinoa, temperado com 

cebola, alho e especiarias e servidos como acompanhamento ou coberto com vegetais para 

uma refeição completa. Seja comprado enlatado ou seco, a água usada para armazenar ou 

cozinhar os feijões pode ser adicionada aos pratos para um sabor extra terroso ou misturado com 

um cubo de caldo amassado para uma base de sopa. 

 

5 Feijão fava 
Vicia faba 

Quando aflorando, as flores de aroma doce da planta do feijão-fava chamam as abelhas 

meeiras – o polinizador vital responsável por um em três bocados de comida ingeridas. Elas 

também funcionam como uma cultura de cobertura, cultivadas entre lavouras para proteger o 

solo. As culturas de cobertura ajudam a reprimir ervas daninhas, enriquecer o solo e controlar 

pestes. Essas plantas resistentes e plantas adaptáveis podem ser cultivadas na maioria dos solos e 

climas. 

Esses lindos feijões verdes possuem um sabor herbáceo e de textura amanteigada.  Eles são 

protegidos por uma vagem que pode ser comida crua quando a planta é jovem. Na medida que 

a planta envelhece a vagem endurece e não comumente consumida devido a sua textura e 

sabor amargo. Elas formam uma agradável adição de proteína e repleta de fibra aos risotos, 

sopas e caldos. Também são ótimos como acompanhamento temperado com alecrim, tomilho e 

pimenta.



 

6 Feijão-bambara/Amendoim bambara 
Vigna subterrânea 

 

Apesar de não ser uma cultura normalmente conhecida em várias partes do mundo, o feijão-

bambara são o terceiro leguminoso mais importante na África, depois do amendoim e feijão-

frade. É uma leguminosa, mas tem o sabor, e sendo consumido como, uma noz. Ela ganhou 

interesse entre vários especialistas culinários porque é uma cultura subutilizada, nutritiva que pode 

ser cultivada em ambientes desafiadores, mesmo em solos altamente ácidos. 

 

Os nomes Africanos locais para feijão-bambara incluem feijão-jugo, ditloo marapo, indlubu, 

hlanga, njugo, nduhu, phonda e tindhluwa. O nome feijão-bambara origina da tribo Bambara que 

vive em Mali, Burkina Faso, Guiné e Senegal. Eles são cultivados principalmente nessas regiões na 

África Subsaariana e mais raramente na África do Sul e partes da Sudeste da Ásia. Eles também 

são cultivados através do Sudeste da Ásia, especialmente no sul da Tailândia, oeste de Java e 

partes da Malásia15. 

 

O cultivo de feijão-bambara tem muitas vantagens, tornando-o uma cultura sustentável modelo. 

Possui nódulos fixadores de nitrogênio, que significa que as raízes fixam nitrogênio do ar que a 

planta usa como um nutriente para produzir um feijão nutritivo. Parte do nitrogênio é devolvido 

para o solo, portanto melhorando fertilidade e ajudando a aumentar a produtividade quanto é 

associada a outras plantas. Na Malásia, feijão-bambara é cultivado para apoiar o crescimento 

das delicadas novas árvores em plantações de borracha. 

 

O feijão-bambara também ostenta um perfil nutriente impressionante, com uma combinação 

singular de carboidratos, proteína, fibra e várias vitaminas e minerais. Eles possuem menos gordura 

que o amendoim, permitindo que tenha uma maior concentração de nutrientes por caloria. 

Comparado com outros legumes eles possuem uma alta quantidade essencial de metionina de 

aminoácidos. 

 

Alguns estudos descobriram que o feijão-bambara pode conter o mesmo tipo de proteína como 

soja e amendoim que pode causar uma reação alérgica. Portanto, elas precisam ser claramente 

rotuladas em alimentos e devem ser consumidas com cuidado por aqueles que possuem alergia a 

soja e amendoim16. 

 

Os feijões-bambara podem ser fervidos, assados, fritos ou triturados em uma fina farinha. As 

vagens são duras e precisam ser rompidas para obter a semente comestível. Elas podem ser 

fervidas para facilitar que sejam abertas e as sementes são comidas como petisco, tanto simples 

como temperadas. No Leste da África os feijões são assados e amassados para serem usados 

como base de sopas. Seu sabor é similar ao de amendoim, mas um pouco mais doce e não tão 

oleoso17. Este leguminoso versátil, nutricionalmente balanceado, resiliente merece ter uma 

posição de destaque em seu prato. 

 

  



 

7 Feijão-fradinho 
Vigna unguiculata 

 

 

Existem vários tipos de feijões-fradinho; alguns são mais consumidos que outros.  O feijão-fradinho 

Catjang é uma variedade menos comum. Eles são nativos da África, mas agora são cultivados em 

regiões quentes em todo o mundo, inclusive América Latina, Sudeste da Ásia e parte dos Estados 

Unidos. Cultivado por seu sabor acastanhado e alto valor nutritivo, as sementes são pequenas 

plantas de energia repletas de minerais e vitaminas, inclusive folato e magnésio. 

 

Repleto de proteína, o feijão-fradinho é uma cultura de rápido crescimento e tolerante a seca e 

calor intenso. Elas também são fortes fixadores de nitrogênio, capazes de crescer em solos pobres 

e pode ser auto semeada18. O feijão fradinho também é capaz de suportar a pressão de 

pastagem de pecuária. 

 

O feijão-fradinho fazem uma sopa espessa, firme enquanto suas folhas podem ser consumidas da 

mesma forma que outras folhas verdes. A vagem pode também ser consumidas quando jovens e 

são usadas em ensopados. Com a cobertura externa removida, as sementes podem ser cobertas 

com farinha e usadas para fazer rissoles fritos ou no vapor. No Senegal, Ghana e Benin, a farinha é 

usada em biscoitos e outros produtos assados deliciosos. 

  



 

8 Lentilha 
Lens culinaris 

 

Originalmente do Norte da África e Ásia, este primo da ervilha foi uma das primeiras culturas 

cultivadas no mundo. Demandando pouca água para crescer, as lentilhas têm uma pegada 

carbónica 43 vezes menor que a da carne19. 

 

Existem dezenas de variedades, todas com sabores levemente terrosos, apimentados e doces. As 

lentilhas são repletas de proteína, fibra e carboidratos. As lentilhas puy mantêm o formato e a 

textura depois de cozidas e são geralmente servidas com peixe e vegetais assados. As lentilhas 

vermelhas e amarelas dissolvem em uma rica polpa e são deliciosas misturadas em ensopados, 

caril e sopas. Elas também podem ser usadas para fazer hambúrgueres vegetarianos. Todas as 

lentilhas são simples de cozinhar; deixar de molho se necessário, então ferver em água ou 

caldo/ensopado (relação três para um de água para lentilha) por 15 a 20 minutos para lentilhas 

inteiras e cinco a sete minutos para lentilhas partidas. 

 

9 Feijão marama 
Tylosema esculentum 

 

Nativo do Deserto Kalahari no Sul da África, os feijões marama e suas raízes tuberosas são 

tolerantes a seca e se adaptam bem a ambientes severos e solos danificados. É considerado um 

alimento antigo, consumido desde que as pessoas surgiram no Sul da África e são agora 

cultivadas com sucesso na Austrália e Europa. 

 

Seu óleo é uma boa fonte de ácidos graxos essenciais e pode ser usado para cozinhar ou  

temperar. O feijão Marama em si pode ser fervido ou empanado em farinha. Ele também pode 

ser usado para fazer bebidas de leite. Quando assado, tem o sabor similar ao da castanha de 

caju, tornando-o uma grande adição a refogados, caril e outros pratos cozidos. 

 

10 Feijão moyashi 
Vigna radiata 

 

Originalmente do Sudeste da Ásia, o feijão moyashi foi primeiramente cultivado na Europa no 

século 19 como alimento de pecuária. Hoje em dia, esses pequenos, macios feijões são 

apreciados pelas pessoas na Ásia e além por seu sabor crocante, limpo e capacidade de 

absorver sabores. Eles também contêm proteína, vitaminas B e vários minerais. 

 

Fixadores naturais de nitrogênio, as plantas prosperam em condições de muito sol e são 

consideradas tolerantes a calor e seca. 

 

O feijão moyashi é ótimo com pratos de macarrão e talharim, caril e refogados. Eles podem até 

ser mexidos como ovos ou polpa para parecer um sorvete. Os brotos são nutritivos também 

adicionando crocante em saladas e sanduiches com seu sabor doce, porém terroso.

  



 

11 Soja 
Clycine max 

A soja é uma parte fundamental do sistema alimentar mundial. Rico em proteína, a soja 

transcendeu suas origens Asiáticas para se tornar o leguminoso mais amplamente cultivado no 

mundo. Cultivado há mais de 9.000 anos, a soja foi considerada pelos antigos Chineses como uma 

necessidade para a vida. Foi consumido como uma fonte de proteína e triturado para seu óleo 

que agora representa uma ampla proporção do consumo de óleo vegetal global. 

 

O valor nutricional da soja faz desse um alimento inquestionavelmente potente. A soja crua 

contém 38 gramas de proteína por 100 gramas20, que é similar ao porco e três vezes mais que o 

ovo. De fato, soja – que fornece mais proteína por hectare que qualquer outra cultura – também 

contém vitamina K e B além de significante quantidade de ferro, manganês, fósforo, cobre, 

potássio, magnésio, zinco, selênio e cálcio. A soja repleta de nutrientes aparece em uma 

variedade de produtos e formatos inclusive tofu, leite de soja, missô, tempeh e edamame (soja 

verde). 

 

Apesar de sua versatilidade e valor nutricional, 3/4 de toda a soja produzida não é para o 

consumo humano, mas para alimentação de animais21. É necessário um grande volume de soja 

como alimento animal para produzir uma pequena quantidade de carne, o que destaca a 

ineficiência no sistema alimentar. Aves é o setor pecuário número um que consome soja seguido 

por porco, laticínios e carne22.  

 

O crescimento constante atual e previsto de consumo de carne representa um grande desafio 

para uma produção sustentável de soja. O cultivo de soja muitas vezes leva ao desmatamento, 

danificando o ecossistema natural como a Amazônia, Cerrado e Chaco – berço da vida 

selvagem espetacular como jaguares, tamanduás gigantes e tatus. 

 

Progresso está sendo feito. O impacto negativo das plantações de soja foi desacelerado por 

iniciativas de mercado colaborativas como Moratória de Soja da Amazônia, reduzindo os níveis 

de desmatamento movido pela soja na Floresta Amazônica a quase zero. Unilever, a empresa 

controladora da Knorr, está ativamente trabalhando com outras indústrias e ONGs interessadas 

para solicitar uma interrupção na conversão do Cerrado. Unilever está liderando como exemplo 

ao comprar óleo de soja certificado sustentável para seus produtos, tais como a maioneses 

Hellmann e ao ativamente promover padrões de fornecimento sustentável. 

 

Enfim, reduzir a demanda de soja como alimento de animais é uma alavanca crítica para reduzir 

o desmatamento causado pela produção de soja. Mudando para alimentos mais baseados em 

plantas, inclusive soja, ajudará a reduzir a demanda de soja como alimento de animais, 

removendo a pressão no ecossistema frágil, enquanto aumenta a disponibilidade de fontes 

nutricionais de proteína. 

 

  



 

 

CACTOS 
 

Normalmente usadas como decoração em residências em todo mundo, várias 

espécies de cactos são cultivadas para consumo. Também conhecido como 

suculentas, os cactos armazenam água, que permite que cresçam em climas 

áridos e tolerem seca. Elas também contêm quantidades substanciais de 

vitaminas C e E, carotenoides, fibra, aminoácidos e antioxidantes. Cactos 

comestíveis a muito são parte da culinária Mexicana e são segmentos de caule 

jovem deliciosos, geralmente denominado nopal, são mais comumente usados 

em receitas. 

 

  



 
Categoria Cacto 

 
 

12 Nopal 
Opuntia 

Também conhecido como figo da Índia ou cactos pera, nopal pode ser facilmente cultivado 

sendo uma cultura altamente adaptativa. Eles são amplamente cultivados na América Central e 

do Sul, África e no Oriente Médio, e estão começando a aumentar em popularidade na Austrália 

e Europa. 

 

O fruto, flor, cladódios (brotos achatados que nascem do caule da planta) e óleo de cacto nopal 

são fontes ricas de nutrientes, mas nopal não é unicamente um recurso rico em nutrientes, mas 

também muito valioso do ponto de vista nutricional. Nopal também tem potencial para uso como 

alimento animal alternativo e para produzir biogás23 (fonte renovável de energia). 

 

Alguns estudos sugerem que os nopales podem até mesmo ajudar com perda de peso24, devido 

a sua baixa caloria e alto conteúdo de fibra, mas os benefícios ainda precisam ser comprovados. 

Também foi submetido a testes com resultados sugerindo que eles ajudam poderiam ajudar a 

aliviar sintomas de ressacas de ingestão de bebidas alcoólicas25.  Isso é provavelmente devido a 

seu teor de nutrientes e conteúdo de água. 

 

Nopales são um ingrediente comum na cozinha Mexicana; as folhas e flores podem ser comidas 

cruas, cozidas ou virar deliciosos sucos ou geleias. 

 

  



 

 

“A demanda por uma ampla variedade de culturas pode favorecer o aumento 

de renda dos agricultores em países em desenvolvimento. Isso poderia significar 

que essas famílias podem enviar suas crianças para a escola ao invés do 

trabalho, podem investir na agricultura e se tornar mais financeiramente seguros – 

toda a economia local poderia se beneficiar” 
 

Sabita Banerji, Oxfam 

 

  



 

 

CEREAIS 

& GRÃOS 
 

Cereais e grãos são considerados como a fonte mais importante de alimento 

para o consumo humano26. Elas vêm sendo o principal componente das dietas 

há milhares de anos e, portanto, possuem um papel vital para moldar a 

civilização humana27. Para ambos motivos ambiental e de saúde, existe uma 

insistente necessidade de variar os tipos de cereais e grãos cultivados e ingeridos. 

Diversificar fontes de carboidratos como arroz branco, milho, trigo, para os tipos 

menos comum, como cereais e grãos integrais oferece às pessoas mais valor 

nutricional e ajuda a saúde do solo. Vários desses alimentos são fáceis de 

encontrar enquanto outros precisam ser trazidos de volta ao sistema alimentar. A 

demanda por uma variedade de culturas menos comuns precisa ser 

cuidadosamente aumentada para ajudar a melhorar as dietas e biodiversidade 

da agricultura. 

  



 
Categoria Cereais & Grãos 

 
 

13 Amaranto 
Amaranthus 

Amaranto é cultivado para ambos sementes e folhas. Esse grão rico em fibra é preparado em 

água fervente, como um arroz, ou estourado como pipoca. Suas folhas são um alimento essencial 

na Ásia e África e são consumidos da mesma forma que outros vegetais verdes. 

 

A planta pode ser cultivada em qualquer elevação sem a necessidade de muita água, tornando-

a uma cultura ideal para áreas onde a água é escassa. 

Acredita-se que tenha sido primeiramente cultivado no México, o amaranto é uma das culturas 

mais antigas, adorado pelos Astecas e Incas por que acreditavam que possuía propriedades 

supernaturais. 

 

Parente de outros grãos, a semente amarela arenosa do amaranto é rica em magnésio e 

proteína. Possui um sabor levemente acastanhado, suave e de textura gelatinosa tornando-o 

ideal para sopas, ensopados e risotos. 

14 Trigo sarraceno 
Fagopyrum esculentum 

O trigo sarraceno é um dos grãos mais saudáveis, nutrientes e mais versáteis. É uma cultura de 

curto cultivo, maturando em apenas oito a doze semanas, e cresce bem em solos ácidos e pouco 

fertilizados. Também pode ser usado como uma ‘cultura de cobertura’ ou ‘cultura de 

abafamento’ para ajudar a conter ervas daninhas e reduzir erosão de solo enquanto os campos 

descansam em rotatividade de cultura. 

Ao contrário do que diz seu nome, o trigo sarraceno não está relacionado ao trigo e não contêm 

glúten. É um substituto ideal de maior proteína para a farinha em pães e massas. Também pode 

ser uma excelente alternativa para o arroz, é ideal quando cozido em caldo ou molho, e pode ser 

usado em saladas e recheios. É popular na Rússia e países do Leste Europeu e comumente 

consumido em ensopados, tais como o ‘goulash’, com batatas, vegetais e carne. 

15 Capim pé-de-galinha 
Eleusine coracana 

 
O capim pé-de-galinha é um cereal que vem sendo cultivado por milhares de anos desde que foi 

primeiro domesticado das subespécies selvagens das terras altas que vão de Uganda a Etiópia. 

Membro da família de gramíneas, é agora cultivada mais amplamente em regiões áridas da 

África e Sul da Ásia como um cereal essencial28. 

 

Apesar do grupo diverso de culturas conhecido como painço ser um dos plantios mais 

consumidos, o capim pé-de-galinha é geralmente negligenciado pelo mundo uma vez que só 

constitui cerca de dez porcento da produção de painço mundial.  Como cultura possui vários 

benefícios. Pode ser crescido em solos de baixa fertilidade e o plantio pode ser intercalado com 

milho, sorgo e legumes. Possui alta resistência natural a insetos que culturas similares, levando a 

alta produtividade e menos dependência de uso de pesticidas. Entre todos os principais cereais, o 

painço é o mais nutritivo. É uma boa fonte de fibra, vitamina B1 e rico em minerais. O capim pé-

de-galinha é mais comumente consumido e usado da mesma forma que outros grãos ou cereais. 

Pode ser consumido como mingau, ou triturado em farinha e usado em pão e panquecas. Possui 

sabor suave um pouco mais acastanhado do que a quinoa e textura similar ao cuscuz. 



 

 

16 Fonio 
Digitaria exils 

 
Discutivelmente um dos cereais mais antigos cultivados na África, o fonio é um grão conhecido 

por seu sabor acastanhado, delicado e sua versatilidade. As pessoas em Mali têm um ditado que 

“fonio nunca envergonha um cozinheiro” uma vez que é de fácil preparação e pode ser usado 

em pratos para substituir qualquer grão. 

 

Fonio está presente há mais de 5.000 anos. Evidências mostram que foi cultivado no Egito antigo; 

hoje em dia é mais cultivado na região seca no Oeste da África. Existem duas espécies cultivadas. 

Digitaria exils, fonio branco e Difitaria iburua, fonio preto. 

 

Fonio é resistente a seca e pode ser cultivado em condições carentes como solos arenosos ou 

ácidos. Suas raízes ajudam a segurar o solo superficial para prevenir que o deserto de espalhe e é 

um dos grãos de maturidade mais rápida no mundo – crescendo em 60 a 70 dias. Fonio é o 

apelido de “Lavoura de Agricultor Preguiçoso” porque é tão fácil de ser cultivada. Os agricultores 

simplesmente espalham as sementes depois da primeira chuva e esperam para a colheita. Esse 

método tradicional produz cerca de 0,5 a 1,2 toneladas por hectare, contudo, até duas toneladas 

por hectare podem ser colhidas em condições agronômicas muito boas. 

 

O principal desafio quando cultivando fonio é transformar o grão em alimento. Os grãos de fonio 

são tão pequenos com a areia e uma precisa ter sua cobertura não comestível removida. Os 

agricultores gastam muito tempo debulhando e descascando, sendo a maioria deito 

manualmente. A produção anula de fonio atual é estimada em 600.000 toneladas mundialmente. 

Dos quais mais de 95% é consumido dentro das comunidades de cultivo. 

 

Para reduzir a mão-de-obra manual e aumentar a capacidade de processamento, uma empresa 

chamada Yolélé Foods está construindo o primeiro moinho de fonio no mundo. A empresa, que foi 

fundada junto com Pierre Thiam, que é visto como uma autoridade líder em alimentos Africanos 

nos Estados Unidos, atualmente exporta fonio para os Estados Unidos e Canadá. Uma vez 

concluído o moinho no final de 2020 no Senegal, a empresa planeja iniciar a exportação de fonio 

para outras partes do mundo. 

 

Fonio não contém glúten e altamente nutritivo, contendo zinco, magnésio e fito nutrientes. Fonio 

pode ser usado em saladas, bolachas, massas, e até em produtos assados, Também pode ser 

usado no lugar de aveia para fazer um cereal quente, no lugar de cuscuz ou arroz em vários 

pratos e é delicioso quando misturado com especiarias e azeite de oliva como 

acompanhamento. Também pode ser usado em bebidas fermentadas. 

 

  

  



17 Trigo Khorasan 
Triticum turanicum 

 
O trigo Khorasan é cultivado em 40 países em todo o mundo e é conhecido por sua capacidade 

de tolerar diferentes climas sem o uso de pesticidas artificiais ou fertilizantes. Comumente referido 

por seu nome comercial KAMUT®, os grãos de cor âmbar desse antigo trigo são duas vezes o 

tamanho do trigo comum e quando cozido, possui um sabor mais rico, cremoso e acastanhado. 

 

O trigo Khorasan é rico em fibra, uma boa fonte de minerais, magnésio e selênio, e contêm 

antioxidantes29. 

 

É nutritivo e pode ser usado em formas similares a outras formas de trigo. O trigo Khorasan está 

disponível em várias formas, inclusive como grão integral, cuscuz e farinha. Os grãos são ótimos 

em caldos, sopas, pilaf e saladas. 

 

  



  

18 Quinoa 
Chenopodium quinoa 

 

Quinoa há muito é um alimento essencial na América do Sul, mas ganhou popularidade na 

Europa e Europa desde o início dos anos 2000, quando foi comercializado como um substituto 

para o arroz. 

 

A súbita explosão em demanda para um tipo de quinoa forçou os agricultores a tomar medidas 

para aumentar a produtividade, prejudicando solo, árvores e uso de água. Quinoa, como 

qualquer alimento, pode e deve ser cultivado seguindo práticas sustentáveis e, comparado com 

culturas similares, não exige maiores recursos. 

 

Existem mais de 3.000 variedades de quinoa, contudo, a demanda atual tem sido de somente 

alguns tipos, o que fez com que os agricultores parassem de cultivar várias outras. Isso resultou em 

uma degradação ambiental e danificou o solo, porque a terra não foi deixada em 

pouso(descanso entre colheitas). 

 

Existem agora incentivos para que agricultores cultivem tipos menos comuns de quinoa e também 

existem programas para incentivar seu consumo em escolas e restaurantes. Esta popularidade 

abriu oportunidades de negócios mundialmente para agricultores e beneficiou economias locais. 

O caso da quinoa estressa a importância de cultivar e consumir uma ampla variedade de tipos 

de grãos e cereais para ajudar a diminuir a dependência de um único tipo específico. 

 

Botanicamente, quinoa não é um cereal, mas um parente do espinafre ou beterraba. É uma 

planta resistente capaz de tolerar geadas, secas e vento intenso e exige pouca fertilização. Isso 

significa que pode crescer em climas e solos diferentes, inclusive áreas com mínima irrigação ou 

pouca precipitação anual. Os tipos mais comuns cultivados e exportados de quinoa são brancos, 

vermelhos e negros. As texturas variam entre eles, mas o sabor e usos permanecem amplamente 

os mesmos. 

 

Quinoa é uma proteína completa uma vez que contem nove aminoácidos essenciais. É isento de 

glúten e possui minerais e vitaminas30. 

 

Na Bolívia e Peru, a quinoa é geralmente consumida em ensopados e sopas. É fácil de preparar 

como substituto do arroz em vários pratos, tais como pilaf, recheios, saladas e até mesmo em 

hambúrgueres vegetarianos, fornecendo um sabor acastanhado e melhorando a textura. 

Também pode ser moído e usado em pães e até mesmo em massas. 

 

  



19 Espelta 
Triticum spelta 

 

Uma antiga forma de trigo, a espelta é um híbrido de trigo Emmer e grama-inglesa. Devido a seu 

alto conteúdo de carboidrato, os Romanos a chamavam de ‘grão marchador’. 

 

Possui uma casca externa espessa que ajuda a proteger de doenças e pestes, tornando-o mais 

fácil para os agricultores cultivarem sem a necessidade de fertilizantes ou pesticidas. Comparado 

com tipos similares de trigo, ele contém mais fibra, assim como uma alta concentração de 

minerais inclusive magnésio, ferro e zinco31. 

 

Espelta é muitas vezes um dos componentes do farro, que é uma mistura de vários tipos de trigos e 

está se tornando mais popular em algumas partes da Europa e América do Norte. Inteira ou 

perolado, a espelta deve ser fervida até ficar macia. 

 

O sabor suave, acastanhado, o torna popular no uso no lugar do arroz no pilaf, risoto e como 

acompanhamento. Na Alemanha e Áustria, é comum usar o trigo espelta para fazer pães e bolos. 

 

 

20 Tefe 
Eragrostis Tef 

 

Conhecida por ser o ‘próximo super grão’ a popularidade do tefe como um grão preferencial 

cresceu nos últimos anos. Isso levou vários agricultores na Europa e América do Norte a iniciarem 

seu cultivo para estimular o fornecimento. 

 

Essa pequena semente de grama é um alimento essencial de longa duração na Etiópia graças a 

seu valor nutricional, uma vez que tefe é rico em magnésio, manganês, fósforo e ferro32. 

 

É bem adequado para os climas desafiadores e pode suportar tanto seco com solos 

encharcados, é fácil de armazenar, e resistente a pestes33. 

 

Este pequeno grão resistente está sendo defendido pelo governo da Etiópia que está trabalhando 

para introduzir novas variedades e melhorar métodos de produção. 

 

Na Etiópia, tefe é moído em farinha e assado em pão sírio de massa lêveda, injera. Pode ser usado 

em “paap” (papa as África do Sul) ao invés de farinha de milho uma vez que é muitas vezes uma 

textura mais atraente e possui maior valor nutricional. 

 

O sabor suave significa que a farinha de tefe se presta a uma variedade de pratos doces e 

salgados, enquanto as sementes podem ser fervidas e cozidas em um caldo ou água para serem 

servidas como acompanhamento ou para dar volume aos pratos. 

  



21 Arroz Selvagem 
Zizania 

 

Também denominado ‘arroz’ não é um arroz. O arroz selvagem é uma semente de uma grama 

semiaquática que cresce silvestre em lagos e rios da América do Norte. Longo e fino, as sementes 

são cobertas por uma casca verde, marrom ou preta. Depois da colheita, a casca é seca e então 

descascado. Depois de misturado com o arroz marrom e branco, o arroz selvagem não é 

cultivado comercialmente, portanto, o fornecimento é escasso em várias partes do mundo. 

 

Deliciosos com textura acastanhada, tostada e terrosa, o arroz selvagem é de fácil digestão e é 

uma fonte de uma variedade de minerais. 

 

Comparado com o arroz negro, o arroz selvagem é uma fonte melhor de proteína, zinco, e ferro34. 

Da mesma forma que o arroz, ele é preparado ao ferver em água ou caldo. Também pode ser 

estourado como milho para uma versão colorida e mais nutritiva que a ‘pipoca’, em uma mistura 

mais melhor com outros grãos, adicionado a saladas, sopas e misturado com outros grãos e 

vegetais para fazer hambúrgueres vegetarianos. 

 

  



 
 

  



 

 

FRUTAS  

VEGETAIS 
 

Frutas vegetais são consumidas como vegetais e são facilmente confundidos por 

esses. Eles são mais doces e, na maioria dos casos, contém uma maior 

quantidade de carboidratos e água quando comparado aos vegetais. Os 

exemplos incluem abóbora, tomates, berinjelas, pimentas e abobrinha. 

Geralmente cultivado em clima quente, as frutas vegetais podem ser consumidas 

em várias formas e tendem a ser ricos em vitamina C e fibra. 
 

 

  



 
Categoria Frutas Vegetais 

 
 

22 Flores de Abóbora 
Cucurbita pepo 

Tanto as folhas e flores da abóbora são não só comestíveis, mas altamente nutritivas e 

deliciosas. As flores fêmeas possuem um pequeno fruto acoplado que podem formar a 

abóbora, enquanto as flor-macho não. A combinação de sabor suave da abóbora e a 

textura macia torna uma adição perfeita para sopas, molhos, saladas e pratos de massa. 

Como outras cucurbitáceas, as abóboras crescem melhor em solo rico, bem drenado e 

em climas quentes, úmidos do Egito, México, Índia, partes da Europa, China e Ucrânia. 

Recomenda-se que descartar o centro da flor (o estame) antes da preparação. As flores 

são ricas em vários nutrientes, inclusive vitamina C. Essas flores preciosas são muitas vezes 

descartadas, desperdiçando uma boa fonte de nutrientes e sabor. 

 

23 Quiabo 
Abelmoschus esculentus 

Bem adequado para resistir alterações de clima, o quiabo está entre os vegetais mais 

resistentes ao calor e seca no mundo. Ele contém antioxidantes, inclusive betacaroteno, 

zeaxantina e luteína35.  Essa vagem de semente fina, verde possui vários nomes, inclusive 

quingombô, gombô e dedo de moça. São mais comumente usados no Caribe, e em 

áreas do mundo onde a culinária Crioula, Cajun e Asiática são populares. Quando 

cozido, as sementes produzem um líquido pegajoso, viscoso, o que os torna ideal para 

engrossar sopas e caldos. O quiabo pode ser cozido no vapor, refogado ou grelhado e 

combina bem com sabores fortes, picantes e condimentos. 

 

24 Tomate Laranja 
Solanum lycopersicum 

Como todos os tomates, essa variedade pequena laranja pode ser comparada com 

pequenas frutas silvestres perfeitamente redondas que crescem silvestres na costa do 

Peru e nas Ilhas Galápagos. Isso foi antes dos tomates serem domesticados e suas 

sementes trazidas de volta para Europa em 1521. Agora os tomates vermelhos são um 

dos vegetais mais consumidos no mundo. Os tomates laranja são mais doces e menos 

ácidos que seus parentes vermelhos e contêm até duas vezes mais vitamina A e folato 

(vitamina B) que outros tipos de tomates (vermelho, verde). 

 

Vários também são variedades ‘herdadas’ – geneticamente únicas, tornando-os mais 

resistentes a doenças e pestes. Eles podem ser usados da mesma forma que as 

variedades vermelhas mais familiares; em sopas, para fazer molhos ou chutney, 

adicionado às caçarolas e ensopados. Eles também são deliciosos assados para 

despertar ainda mais o sabor adocicado e pode ser consumido sozinhos como petisco. 

 
Comendo variedades menos comuns de vegetais, tais como tomate laranja, impulsiona a 

demanda que irá aumentar a variedade de tipos de culturas cultivadas, que, por sua vez, torna o 

sistema alimentar mais resiliente.  

 

 



 

FOLHAS 

VERDES 
 

Esses são indiscutivelmente os mais versáteis e nutritivos de todos os tipos de 

vegetais. Eles são cultivados como parte de outros vegetais, tais como beterraba 

e abóboras, e como folhas si mesmo. Contêm fibra dietética, muitas vitaminas e 

minerais, têm baixo teor calórico e têm sido associados a vários benefícios para a 

saúde36. As verduras de folhas são tipicamente de rápido crescimento e 

consumidas cozidas ou cruas, fazem parte de uma grande variedade de pratos 

em todo o mundo. 
 

  



 

 
Categoria Folhas Verdes 

 
 

25 Beterraba 
Beta vulgaris 

 

A popularidade da beterraba cresceu nos últimos anos e este alimento é associado a 

uma variedade de benefícios à saúde. No entanto, a parte verde de folha da raiz da 

beterraba é a parte mais nutritiva da planta e é frequentemente ignorada e não 

consumida. 

 

Com um perfil de sabor e nutrição semelhante ao da acelga, as folhas de beterraba são 

ricas em vitaminas K e A37. Em comparação com as folhas verdes como o nabo e a 

mostarda, a beterraba contém níveis mais elevados de magnésio e potássio. Por porção, 

as folhas de beterraba fornecem até 25% da dose diária recomendada de magnésio, 

que ajuda a regular uma variedade de reações bioquímicas no corpo, inclusive músculos 

e função nervosa, pressão arterial e o controle da glicose no sangue. Estudos nos EUA e 

na Europa relatam que cerca de 50% das pessoas consomem níveis de magnésio 

menores que os recomendados38, 39, 40 

 

A beterraba também contém tanto ferro quanto o espinafre, além do pigmento da 

planta, a luteína, que está associado à boa saúde dos olhos41. As plantas de beterraba 

crescem em temperaturas mais baixas, são tolerantes à geada e crescem em ritmo 

acelerado. 

 

Eles são uma adição nutritiva para ensopados, sopas e saladas. Com um sabor sutil 

semelhante ao da couve, as folhas de beterraba são deliciosas salteados em azeite ou 

vinagre balsâmico para um saboroso acompanhamento. Possuem um sabor suave e 

doce quando cozidas, eles podem até ser assados para se tornarem crocantes. 

 

  



 

26 Grelo 
Brassica ruvo 

 

Este verde crucífero é parente das folhas de nabo e mostarda. Com hastes longas, 

cabeças pequenas com flor e irregulares parecidas com a dos brócolis, e folhas como o 

nabo, o grelo é picante e levemente amargo. 

 

O grelo é mais rico em folato que as folhas de mostarda e nabo e, como a couve, é 

fonte de vitaminas A, C e K42. 

 

Comum na Itália, Portugal, Polônia e Ucrânia, o grelo - ou brócolis italianos como 

também é conhecido - é fácil de cultivar e pode ser colhido em até sete a oito semanas 

após o plantio. As flores jovens e imaturas são as partes mais comumente consumidas; às 

vezes as flores são ligeiramente brotadas e uma cor púrpura. 

 

Ferva ou salteie com alho e pimenta. Todas as partes de grelo são deliciosas combinadas 

com grãos, nozes e outros vegetais. É servido frequentemente como acompanhamento 

para peixe e batatas. 

 

27 Couve de Folhas 
Brassica oleracea var. sabellica 

 

A couve de folhas é um brássica e pertence à família do repolho. É uma planta forte, 

capaz de resistir a temperaturas tão baixas quanto -15 graus Celsius. Possui folhas escuras 

que podem ser encaracoladas ou lisas e, por vezes, tem um tom azul ou roxo. O sabor, 

distinto e ligeiramente amargo, é relatado como tornando mais doce quando exposto 

ao frio extremo, como uma geada forte, porém mais amargo e desagradável no tempo 

quente. 

 

A couve de folhas é cultivada em toda a Europa e nos EUA, disponível o ano todo, e 

repleta de vitaminas A, K e C, além de ser uma boa fonte de manganês e cobre. 

 

As folhas e caules podem ser consumidas juntas. As hastes são duras, enquanto as folhas 

são macias, por isso podem exigir tempos de cozimento diferentes. A couve de folhas 

pode ser consumida crua, assada, fervida, salteada ou até grelhada. Devido ao seu alto 

valor nutricional, a couve de folhas foi seca e transformada em pó para ser adicionada a 

sopas e smoothies e preparada em forma de chips para servirem de petisco salgado. 

Pode ser apreciado como acompanhamento ou misturado com outros vegetais em 

ensopados, caril ou sopas. 

 

 

  



 

28 Moringa 
Moringa oleifera 

 

Moringa, também chamada de acácia-branca ou rábano, é muitas vezes referida como 

"A árvore do milagre" devido a suas qualidades excepcionais. É de rápido crescimento e 

resistente à seca. As árvores formam um quebra-vento natural, ajudando a prevenir a 

erosão do solo em países como o Haiti. As folhas são altamente nutritivas e crescem 

durante o ano todo. Muitas partes da árvore são usadas na medicina tradicional na Índia 

e Ásia. Os produtos contendo moringa recentemente ganharam popularidade como 

suplementos de saúde devido ao seu valor nutricional. 

 

Moringa pode ser adicionada a uma variedade de pratos. Quando cozidas, as folhas 

têm um sabor semelhante a outras folhas verdes e podem substitui-las. Também pode ser 

transformado em pó para ser usado em smoothies, sopas, molhos e chás, ou cozida em 

caril ou assados para adicionar sabor extra e dar um impulso nutritivo43. Contém 

vitaminas A, B e C, cálcio, ferro e aminoácidos, essenciais para uma boa saúde. 

 

Em alguns países é comum cortar as longas vagens (conhecidas como "baquetas") 

comprimentos mais curtos para serem cozidos em caril e sopas. As flores podem ser 

adicionadas a saladas, fritas como petisco ou usadas para fazer chá. Alguns pratos 

populares que contêm moringa são o sambar do Sul da Índia, feito com lentilhas, o caril 

azedo Tailandês (Kaeng som) e o tinola e udan Filipino.  

 

  



29 Couve Chinesa 
Brassica rapa subsp. Chinensis 

A couve chinesa é crocante com um leve sabor de repolho. Como uma alface, porém 

mais crocante, é um dos vegetais mais populares na China e é cultivada no leste da Ásia 

o ano todo. Possui uma variedade de nomes diferentes, entre os quais a orelha de 

cavalo, aipo chinês e repolho de mostarda branca. Seus talos brancos ou verde pálido e 

folhas verdes escuras são ricos em vitaminas K e C. Apesar dos talos serem comidos crus 

quando a planta é muito jovem, eles ficam melhor escaldados em água fervente, 

refogados ou cozidos no vapor para manter seu sabor delicado e textura crocante. A 

couve chinesa vai bem com molhos espessos que combinam com seu sabor suave e 

textura crocante. 

 

30 Folha de abóbora 
Cucurbita pepo 

 

Embora as folhas desta videira rasteira sejam consumidas na África e na Ásia, acredita-se 

que a planta de abóbora foi primeiro cultivada há milhares de anos na América Central. 

Pertence à família das cucurbitáceas e adora sol e solos bem drenados. As folhas de 

abóbora são muitas vezes abandonadas quando as abóboras são colhidas, 

desperdiçando uma abundância de nutrientes dessas versáteis verduras. As abóboras, 

como várias outras plantas, têm várias partes comestíveis que não deveriam ser 

desperdiçadas.  

As folhas de abóbora são uma boa fonte de ferro, vitamina K e carotenoides. Embora 

não haja evidências científicas para comprová-lo, muitos associam as folhas ao aumento 

da fertilidade.  

 

As folhas de abóbora têm o gosto de uma mistura de aspargos, brócolis e espinafre e, 

quando jovem, podem ser consumidas frescas em saladas. Cozido no vapor ou 

salteadas, as folhas acentuam a doçura, pois algumas variedades podem ter um sabor 

mais amargo. Na África Ocidental eles são muitas vezes adicionados a sopas e 

ensopados. 

 

31 Repolho Roxo 
Brassica oleracea var. capitata f. rubra 

Pode ser chamado de repolho roxo, mas esta brássica tem uma qualidade de 

camaleão, mudando de cor com base no valor de pH do solo em que é cultivada. Ela 

cresce melhor em condições de sol no solo úmido e argiloso. 

 

Cultivado principalmente nas Américas, na Europa e na China, o repolho roxo tem um 

sabor terroso, levemente picante e textura crocante. Não só é mais colorido e resistente 

que o repolho verde, ele também tem dez vezes mais vitamina A e o dobro da 

quantidade de ferro.  

 

O Repolho roxo pode ser comido cru ou cozido em saladas, refogados, em um 

sanduíche ou hambúrguer, ou cozido com cebolas como acompanhamento. Quando 

cozido, as folhas ficarão azuis; adicione vinagre ou o suco de uma fruta ácida para 

ajudar a manter sua cor roxa. 



32 Espinafre 
Spinacia oleracea 

 

O consumo americano dessa folha verdinho agridoce saltou um terço durante a década 

de 1930. Os produtores de espinafre na época creditam esse salto ao Popeye, o 

personagem de desenho animado que obtinha sua lendária força depois de consumir 

latas de espinafre. 

 

Embora os poderes do espinafre fossem altamente exagerados pelo Popeye, este 

vegetal contém muitos nutrientes importantes. É particularmente rico em vitaminas A, C e 

K, folato (Vitamina B) e contém ferro, outros minerais e fito-nutrientes44. Um parente de 

beterraba, acelga e quinoa, o espinafre é de rápido crescimento e adequado para 

climas mais frios, onde pode ser cultivado durante o ano todo. 

 

As folhas de espinafre podem ser cozidas no vapor, salteadas, refogados e adicionadas 

a carril, sopas, pratos de massas e ensopados. Também pode ser servido sozinho, como 

acompanhamento ou fresco em saladas. 

 

33 Agrião 
Nasturtium offcinale 

 

O agrião, também conhecido como "torce nariz", é parente da mostarda e faz parte da 

família brássica de vegetais. Nativo da Europa e da Ásia, há evidências de sua existência 

na Grécia Antiga até 3.000 anos atrás. No entanto, foi apenas no final do século 20 que 

se tornou popular comercialmente.  

 

Hoje é consumido em muitos países e abrange a maioria dos continentes. Prefere climas 

frios, pode crescer totalmente ou parcialmente submerso em água, ou em solo rico e 

úmido. Se deixado amadurecer, a planta produzirá flores brancas de cheiro agradável 

para atrair as abelhas. Também produz sementes comestíveis, que ele usa para auto 

semear. 

  

Considerado um "superalimento" devido ao seu alto teor de antioxidantes 

(especialmente betacaroteno e vitamina C), o agrião também contém quantidades 

significativas de vitaminas A e K. O agrião tem um sabor pungente, ligeiramente amargo, 

apimentado e textura crocante. Tanto as delicadas folhas verdes como os caules mais 

claros podem ser comidos salteados ou frescos, e são deliciosos em sopas, misturadas 

com outras folhas em saladas, acrescentados a sanduíches, tortas e omeletes. 

 

 

  



 

 

COGUMELOS 
 

Existem mais de 2000 variedades comestíveis de cogumelos. 

Cultivados por séculos por seu sabor e valor nutricional, os cogumelos são ricos 

em vitamina B e vitamina D, assim como proteína e fibra45. Cogumelos também 

podem crescer onde muitos outros alimentos não, especificamente em 

subprodutos reciclados de outras culturas. Eles não são considerados plantas por 

não fazerem fotossíntese; eles são classificados como fungos. As textura e sabor 

umami torna-os uma adição saborosa e substituto adequado para a carne. 
 

 

 

  



 
Categoria Cogumelos 

 
 

34 Cogumelos Enoki 
Flammulina velutipes 

Conhecidos como cogumelos de inverno ou agulhas de ouro, esses cogumelos longos, 

finos e delicados crescem durante todo o ano em grupos silvestres. Consumidos 

comumente em países do Leste Asiático como China, Japão e Vietnã, de onde originam, 

eles podem ser encontrados em árvores hackberry chinesas, bem como em amoreiras, 

caquizeiros e freixos. 

Os cogumelos Enoki foram um dos primeiros cogumelos estudados para a prevenção do 

câncer (efeito não comprovado até o momento) e são amplamente utilizados em sopas 

e saladas. Para manter sua textura e realçar seu delicioso sabor umami, eles precisam ser 

cozinhados rapidamente, ou fritos, brevemente assados ou banhados no calor residual 

de ensopados ou refogados. 

 

35 Cogumelos Maitake 
Grifola frondosa 

Este fungo forte, em camadas pode crescer até mais de 45 kg, dando-lhes o título de "O 

Rei dos Cogumelos". Eles podem ser encontrados assentados na base de árvores de 

carvalho, olmo e bordo na China, Japão e partes dos EUA. Na China e no Japão, onde 

seu nome significa "cogumelo dançante", tem sido consumido e usado por suas 

propriedades medicinais (não comprovadas) por muitos anos. 

Como outras variedades de cogumelos, o maitake é conhecido pelo seu teor de 

vitamina B e por ser uma fonte não animal de vitamina D. Em contraste com a sua 

textura delicada e suave, eles têm um sabor forte, terroso e podem enriquecer 

significativamente os sabores de outros alimentos e vários tipos de pratos. Delicioso 

cozido em lâminas com azeite, ou como um ingrediente em destaque em omeletes, 

pratos quentes, refogados, ensopados e molhos. 

 

36 Cogumelos açafrão tampão de leite 
Lactarius delicious 

Na Rússia, onde colher, cozinhar e comer cogumelos é uma importante parte da cultura, 

os turistas praticam isso como atividade atrativa. Na Sibéria, os cogumelos açafrão são 

usadas para tratar uma grande variedade de anomalias, como asma, icterícia e 

intoxicação alimentar. No entanto, esses benefícios não foram comprovados 

cientificamente. Os cogumelos açafrão crescem em florestas de pinheiros na Europa e 

na América do Norte e são colhidos entre agosto e outubro. 

Seu nome vem de sua cor de açafrão e do líquido leitoso laranja que escorrem de suas 

guelras quando cortadas. Eles são uma boa fonte de fibra com um sabor amadeirado e 

toques de umami e uma textura carnuda. 

Eles podem ser dourados em azeite com alho, salsinha, creme de leite ou vinho tinto, eles 

também podem ser marinados, salgados ou em conserva, ou adicionados a 

ensopados e sopas. Eles aparecem em risotos e pratos de massa servidos em vários 

restaurantes em toda a Europa e América do Norte. 



 

 
 

  



 

 

NOZES  

& SEMENTES 
 

Não é de se admirar que essas pequenas fontes de energia são a estrela nas listas 

de ‘super alimentos’, ‘melhores alimentos’ e ‘alimentos que você deve comer 

mais’. Sua proteína, vitamina e o teor de gordura boa, combinados com sabor e 

textura agradável, permanecem inigualáveis.  

O crocante faz deles um ótimo complemento para quase todos os pratos de 

sopas e saladas a cereais e grãos – sem contar sua atuação como petisco. No 

entanto, das muitas variedades disponíveis, apenas algumas são consumidas. 

Usado nas cozinhas em todo mundo, essas pequenas plantas embrionárias 

podem se sobressair sozinhas como petisco ou adicionar sabor e um agradável 

crocante em saladas, sopas e sobremesas. 
 

 

  



 
Categoria Nozes e Sementes 

 
 

37 Semente de linho (linhaça) 
Linum usitatissimum 

 

Encontradas em diversos continentes, mas melhor cultivadas em climas mais frios e com 

pouca luz solar, as sementes de linho têm uma infinidade de usos. Elas são usadas 

principalmente como fonte de alimento nutritiva e equilibrada, mas também podem ser 

usadas na produção tecidos. 

 

As sementes de linho são consideradas alimentos altamente funcionais devido à 

presença do ácido alfa-linolênico, um ácido graxo ômega 3. Também conhecidas como 

linhaça, tem sido amplamente cultivada desde os primeiros dias da civilização e podem 

ser usadas no lugar da metade da farinha em qualquer assado, incluindo pães e bolos. 

 

Embora mais consumidas em saladas e cereais, elas agora estão em alta demanda 

como substitutos para carne em hambúrgueres vegetarianos e outros pratos à base de 

vegetais. Óleo de linhaça pode ser usado para tempero, pastinhas e molhos. 

 

38 Semente de cânhamo 
Cannanis sativa 

 

O cânhamo cresce rapidamente em uma variedade de solos e não exige fertilizantes ou 

pesticidas. Apesar de não ser uma das sementes mais consumidas, elas fazem parte das 

dietas de pessoas na China e na Índia há muitos séculos. Eles são da mesma espécie que 

a canabis (maconha), mas o cânhamo não contém THC, o composto que causa os 

efeitos semelhantes aos da droga da maconha. 

 

As sementes pequenas e crocantes têm uma textura macia e amanteigada e são ricas 

em ácidos graxos ômega 3 e ômega 6 (gorduras boas). Eles também contêm proteínas, 

fibras e várias vitaminas e minerais, o que justifica a recente redescoberta dessas 

sementes com sabor acastanhado. Uma pequena porção de 30 gramas fornece uma 

grama de fibra, nove gramas de proteína e uma boa fonte de ferro. 

 

As sementes de cânhamo estão disponíveis em várias formas: como óleo, substituto do 

leite, farinha e em muitos produtos (inclusive molhos, sopas, bolachas, biscoitos, pães e 

saladas). Eles podem ser comidos crus, transformados em farinha de cânhamo, 

germinado ou transformados em pó. 

 

Cânhamo foi uma das primeiras plantas a serem transformadas em fibra utilizável, cerca 

de 10.000 anos atrás. Além de uma fonte de alimento nutricional, pode ser transformado 

em papel, plástico renovável, roupas e biocombustível46. 

 

 

  



39 Semente de gergelim (sésamo) 
Sesamum indicum 

 

Segundo a lenda Assíria, quando os deuses se reuniram para criar o mundo, eles 

beberam vinho feito de sementes de gergelim. Cultivado por milênios e altamente 

resiliente47, as plantas produzem vagens que se abrem quando maduras para revelar 

suas minúsculas sementes douradas. É daí que vem a fase "abre te sésamo". 

 

Essas sementes possuem alto teor de óleo e são consideradas uma excelente fonte de 

ácidos graxos ômega 6, cobre e magnésio48. Eles podem ser comidos cruas, torrados e 

como uma pasta chamada tahine. Elas adicionam um crocante e um bom sabor 

acastanhado ao sushi, saladas, sopas, talharim e pratos de arroz. Elas são comumente 

encontradas em biscoitos e assados, como a sobremesa Halva do Oriente Médio. 

 

Também fazem um óleo maravilhosamente perfumado que é ótimo em refogados e 

adiciona sabor quando regado sobre pratos salgados ou usado em molhos de tempero. 

 

40 Nozes 
Juglans regia 

 

Possivelmente, a mais antiga de árvore de alimento conhecida pelos humanos, os 

registros relatam o consumo de nozes que remonta a 10.000 anos49. Contendo mais ácido 

graxo, ômega 3 e vitamina E do que muitas outras nozes, o núcleo em si se assemelha às 

duas metades de um cérebro, justificando seu apelido de "alimento para o cérebro".  

 

As nozes contêm proteína, vitaminas e minerais. Levemente agridoce com uma textura 

oleosa, podem ser decapados quando jovens ou ‘úmidas’. Contudo, geralmente são 

consumidas secos, cruas ou cozidas em pratos doces e salgados, como bolos, cereais, 

molhos e temperos. Quando torrados ou assados ficam mais dourados e acentua o 

sabor.  

 

Cultivadas na China, na Turquia, no Irã, no México e nos EUA, as nozes preferem solos 

ricos e profundos e climas ensolarados, e crescem o ano todo. 

 

  



 
  



 

VEGETAIS DE 

RAIZ 
 

Os tubérculos possuem topo em folhas que também deve ser consumido. Ao comer a 

planta toda (quando comestível) otimiza a quantidade de alimentos e nutrientes que a 

planta pode fornecer. Os tubérculos contêm uma grande variedade de vitaminas e 

minerais e são culturas resistentes, de estação fria. Uma vez colhidas, elas sobrevivem por 

um tempo relativamente longo comparado a outros vegetais frescos 

 

  



 
Categoria Vegetais de Raiz 

 
 

41 Escorcioneira 
Scorzonera hispanica 

Não muito conhecido, este vegetal de raíz em formato de nabo faz parte da família do 

girassol50. É também conhecida como ‘planta ostras’ devido ao seu sabor doce e 

ligeiramente almiscarado. A polpa pálida, cremosa sob uma pele escura é ótima para 

cozinhar. Escorcioneira é rica em fibras e contém vitamina E e ferro. Ela cresce bem em 

climas frios e temperados em países como França, Holanda e Alemanha.  

Pode ser cozido, amassado ou assado e servido no lugar de batata. Semelhante à 

cenoura, a escorcioneira é ideal assada, e em sopas e cozidos. 

 

42 Raiz de salsa 
Petroselinum crispum 

Diz-se que a raiz de salsa apareceu pela primeira vez no século 15 como o ingrediente 

principal de um ensopado de legumes Holandês. Conhecida também como salsa 

holandesa, esse vegetal de raiz tem um sabor aromático semelhante à salsinha. 

Fino e afilado em forma com pele bege, raiz de salsa pode crescer até seis polegadas de 

comprimento. É ótima em sopas, ensopados, frito como lascas ou ralado em saladas. 

Tanto a raiz como as folhas são comestíveis e ricas em vitamina C. 

Popular nas culinárias da Europa Central e Oriental, a raiz de salsa é cultivada durante o 

ano todo na Índia, China, Vietnã, Nigéria e nas Filipinas e é resistente à seca. 

 

43 Rabanete branco (rabanete de inverno) 
Raphanus sativus var. Longipinnatus 

 

Em Grego, a palavra rabanete pode ser traduzida como ‘aparência rápida’ o que é 

verdadeiro para esses rabanetes brancos, cujas sementes germinam e crescem até a 

maturidade em menos de um mês. Como eles detêm insetos que amam abóboras, eles 

geralmente são plantados com abóboras, e podem ser usados como cobertura 

ajudando a enriquecer o solo entre as colheitas. 

Os rabanetes brancos parecem cenouras, embora sua pele fina seja creme e sua carne 

seja branca.  

Eles têm um sabor apimentado mais leve do que primos vermelhos menores e mais 

comuns. Saboroso grelhado, cozido ou assado, também apreciados ralado ou fatiado 

fresco em saladas, refogado, caril e sopas para adicionar um crocante. Em alguns países 

como a França, eles são fervidos, cobertos com azeite ou manteiga, levemente picante 

e consumidos como acompanhamento. Eles também podem ser consumidos crus como 

um petisco.  

Os rabanetes brancos com contêm vitamina C e ajudam na digestão. 

  



 

BROTOS 
 

A germinação data de 5.000 anos, quando médicos Chineses usaram germinados 

medicinalmente devido ao seu alto teor de nutrientes. O processo de brotação duplica 

e, em alguns casos, triplica o valor nutricional da planta. Sementes e feijões precisam de 

condições quentes e úmidas para brotar, portanto, possuem o risco de crescimento 

bacteriano. É importante lavá-las completamente com água fria e só comê-las quando 

estiverem frescas, evitando qualquer parte podre. Eles aparecem na lista de 50 alimentos 

do Futuro porque os especialistas concordam que para pessoas saudáveis, o valor 

nutricional adicionado supera os riscos que podem ser associados a eles. Os brotos são 

deliciosos como acompanhamento coberto com molho leve ou em saladas e 

sanduíches para adicionar uma textura crocante. 

 

 

  



 
Categoria Brotos 

 
 

44 Alfafa 
Medicago sativa 

Acredita-se que tenha originado no Irã, a alfafa é cultivada há milhares de anos. Sua 

longa estação de crescimento, a adaptabilidade e a capacidade de enriquecer o solo 

é alegria do agricultor. Obteve a atenção recente dos entusiastas de alimentos 

saudáveis, os brotos de alfafa imaturos e densos em nutrientes são usados como 

ingrediente em uma ampla variedade de pratos, que vão desde saladas cruas ou até 

Pad Thai.  

Os brotos de alfafa podem ser cultivados industrialmente ou em casa em condições 

quentes e úmidas. Em um a dois dias de rega, as pequenas sementes marrons germinam, 

produzindo brotos brancos com folhas verdes pálidas que estão prontas para serem 

consumidas. Sua crocância e sabor suave torna-a um ótimo complemento para 

sanduíches ou uma cobertura de sopa agradável. 

Todos os brotos crescem em condições semelhantes às bactérias (quente e úmido), 

tornando-as propensas à contaminação, por isso práticas seguras para manuseio de 

alimento precisam ser seguidas de perto; sempre lave-os com água fria abundante. 

 

45 Feijão Vermelho 
Phaseolus vulgaris 

Feijão vermelho é uma fonte popular e versátil de proteína. Eles são ótimos substitutos 

para a carne moída devido à sua textura e teor de proteína. O sabor suave os torna 

perfeito para serem temperados e diversificar sabores. 

Quando brotam, no entanto, o seu valor nutricional dispara três vezes o valor do feijão 

não brotado. 

Os feijões vermelhos são ricos em lectinas, compostos complexos que são difíceis de 

digerir. Portanto, é essencial cozinhar completamente os brotos de feijão, fervendo em 

água por 10 minutos. Isso fará com que eles tenham um melhor sabor e diminuam o 

impacto no sistema digestivo. O leve amargor combina bem com molhos adocicados ou 

temperos e eles são frequentemente usados como coberturas para sopas e saladas. 

  



46 Grão-de-Bico Germinado 
Cicer arietinum 

O grão de bico também conhecido como feijão-de-bico, são pequenos, grãos redondos 

amarelados orginalmente populares em pratos do Oriente Médio. Eles contribuem para 

um sabor rico, cremoso, acastanhado e funcionam bem em uma grande variedade de 

pratos. Uma xícara de grão de bico fornece dez gramas de proteína e possui uma 

textura um pouco carnuda, eles são um substituto viável para a carne em vários pratos. 

Grão de bico germinado é um dos grãos mais fáceis de germinar. Ao fazê-lo neutraliza o 

ácido fítico e permite que o corpo absorva melhor os nutrientes, como cálcio, magnésio 

e zinco51. Para germinar o grão de bico, deixe de molho por oito horas, escorra e 

enxágue. Transfira para uma jarra ou tigela de vidro e cubra com um tecido tipo gaze. 

Repita as etapas de enxágue e drenagem algumas vezes até que os brotos atinjam o 

tamanho desejado. Como todos os brotos, os grãos de bico germinados são propensos 

ao crescimento bacteriano, por isso é importante lavá-los com água fria. 

Grão de bico são bons para você e o grão de bico germinado é ainda melhor. Eles são 

mais crocantes e têm mais sabor. O hummus feito com grão de bico germinado é 

maravilhoso e tem um sabor mais acastanhado e crocante do que o grão de bico não 

cozido. 

 

 

  



 

 
  



 

TUBÉRCULOS 
 

Tubérculos crescem para baixo, ancorando a planta no solo, onde absorvem e 

armazenam nutrientes valiosos para uso durante o inverno ou meses mais secos. 

Normalmente ricos em carboidratos, eles são uma valiosa fonte de energia. Eles podem 

ser consumidos de diversas formas: cozidos, assados ou como um pudim adocicado. 

 

 

  



 
Categoria Tubérculo 

 
 

47 Raiz de lótus 
Nelumbo nucifera 

Estas raízes da flor de lótus linda são incrivelmente resilientes. Eles podem crescer e florescer na 

maioria dos corpos de água e replantam suas próprias sementes, que pode ser armazenada e 

sobreviver por décadas. Os exemplos mais antigos encontrados na China datam de mais de mil 

anos e ainda podem ser germinados hoje em dia. 

Essas raízes comestíveis são valorizadas como alimento devido as suspeitas de suas propriedades 

medicinais. Com alto teor de vitamina C52, eles têm uma textura crocante e um sabor picante e 

levemente adocicado. Um excelente acréscimo na maioria dos pratos onde vegetais podem ser 

adicionados, são comumente usados em salteados Asiáticos, mas também podem ser fritos, 

cozidos ou em conserva. 

 

48 Inhame da Índia (inhame roxo) 
Dioscorea alata 

Inhame da Índia, um inhame roxo nativo das Filipinas, tem aumentado em popularidade em todo 

o mundo. É uma videira perene herbácea de raiz tuberosa que é facilmente cultivada. É mais 

nutritivo e cresce mais rápido que muitos outros tipos de inhame. Por isso, é conhecido como 

"cultura da fome" nas regiões tropicais e subtropicais do mundo. 

O Inhame da Índia é rico em vitamina E e cálcio, e tem um sabor doce. Sua tonalidade púrpura 

vem do flavonoide antocianina53. 

Nas Filipinas, muitas vezes é comido cozido, assado ou como um pudim adoçado chamado ube 

halayá. O Inhame da Índia pode ser consumido da mesma forma que as batatas. É vendido 

fresco, cortado em cubos, em calda, purê ou em pó. 

Apesar do aumento de popularidade, o espaço destinado ao cultivo de inhame diminuiu. Isto é 

devido a um aumento no turismo e especulação imobiliária na ilha de Panglao, onde a inhame foi 

cultivado no passado. Em outras áreas, foi substituído por batata-doce ou mandioca. 

 

49 Inhame feijão (Jicama) 
Pachyrhizus erosus 

 

Há muitos benefícios para o inhame feijão, também conhecido como jicama. É uma planta de 

alto rendimento que cresce facilmente em climas tropicais e áridos. Mesmo nas áreas mais secas, 

produz 35 toneladas por hectare, chegando a 75 toneladas por hectare em condições ideais. Isso 

faz com que o jicama seja um ótimo substituto para as batatas, que produzem no máximo apenas 

25 toneladas por hectare. Cultivar o inhame feijão também ajuda a promover a fertilidade do solo 

através da fixação de nitrogênio e pode ser cultivada em rotação com ou junto do milho e feijão. 

Jicama é um alimento de baixa caloria sendo uma fonte de vitamina C e fibras. Seu conteúdo de 

água significativo torna suculento e refrescante. Com um sabor levemente adocicado, é 

tipicamente consumido fresco e fatiado. Pode ser usado em refogados sendo uma alternativa 

mais nutritiva e menos calórica para batatas fritas ou batatas chips. 

Note que somente a raiz ou a parte de tubérculo do inhame feijão deve ser consumido. 

 



50 Batata doce vermelha da Indonésia (celimbu) 
Ipomoea batatas 

Entre a vasta gama de batatas doces do mundo, uma das mais procuradas é a batata-doce 

Cilembu, uma variedade nativa da Indonésia. Embora a batata-doce Cilembu tenha sido 

documentada desde 1914, suas qualidades únicas só foram amplamente compreendidas desde 

o início dos anos 200054. As batatas-doces são comumente consumidas em vários países, mas este 

tipo é muito procurado por seu sabor e valor nutricional.  

É exportada para Cingapura, Hong Kong, Japão, Coréia, Tailândia e Malásia. Quando assadas, as 

batatas doces Cilembu têm um aroma muito característico e um sabor delicioso e doce com uma 

cobertura açucarada brilhante como mel. Não apenas uma iguaria culinária, os Cilembu são 

também uma fonte valiosa de vários nutrientes essenciais, incluindo vitaminas A, C, E e manganês.  

Como é altamente cobiçada, a Indonésia há muito luta para encontrar terras adequadas 

suficientes para cultivar o Cilembu. Como resultado, o mercado foi inundado com batatas-doces 

de aparência semelhante que são vendidas intencionalmente com rótulos incorretos sob o nome 

de Cilembu. Essas batatas não têm o sabor doce e de mel do original, o que representa uma 

ameaça à capacidade do Cilembu de permanecer em circulação. É por isso que atualmente 

está listado na Arca do Sabores de Alimentos Lentos55. Para apoiar seu futuro, critérios específicos 

foram desenvolvidos para garantir terras adequadas para o cultivo dessa cultura. 

 

 

 

 

 

Estes 50 Alimentos do Futuro têm o poder de aumentar o valor nutricional e diminuir o impacto 

ambiental das refeições diárias. Todos nós precisamos fazer parte da mudança do sistema 

alimentar, usando nosso poder de compra para aumentar a demanda e a oferta de alimentos que 

são melhores para as pessoas e para o planeta. Comece escolhendo comer uma variedade 

maior de alimentos, incluindo os 50 Alimentos do Futuro. A mudança em grande escala começa 

com pequenas ações. Para saber mais, consulte 50 Alimentos do Futuro. 

 

  



50 
ALIMENTOS DO FUTURO 

PRINCÍPIOS DE METODOLOGIA 

Especialistas em sustentabilidade de alimentos, agricultura e nutrição colaboraram para identificar 

uma lista seleta de alimentos neste relatório. 

Os princípios de orientação dos 50 Alimentos do Futuro e a metodologia em cinco passos é resumida 

abaixo. 

PRINCÍPIOS ORIENTADORES 
 

PROMOVER AGRO BIODIVERSIDADE E DIVERSIDADE DIETÉTICA 

A agricultura atual é dominada por 12 culturas e cinco animais. Segundo FAOSTAT, com base nos 

dados de 2016, essas 12 culturas são cevadas, mandioca, milho, óleo de palma, batata, arroz, soja, 

beterraba, cana-de-açúcar, tomates, vegetais não especificados em outra parte e trigo. Para 

manter a meta de aumentar a diversidade dietética, onze dessas culturas comuns não foram 

incluídas. Após consultar os especialistas, a soja foi incluída na lista devido ao seu alto valor 

nutricional, reconhecendo que uma grande porcentagem da produção é para ração animal. 

Variedades menos familiarizadas e partes menos consumidas das culturas acima mencionadas 

foram consideradas. 

ESTIMULAR UMA MUDANÇA PARA ALIMENTOS A BASE DE PLANTAS 

A criação de animais para alimentação está associada a emissões significativas de gases de efeito 

estufa. Em comparação com as plantas, a produção de carne e laticínios é mais intensiva em água, 

solo e gases de efeito estufa. Uma variedade de diferentes alimentos à base de plantas pode 

fornecer nutrientes comparáveis aos produtos de origem animal com menor impacto ambiental. 

Essa lista inclui alimentos ricos em proteínas, à base de plantas, que podem ser consumidos além ou 

no lugar de fontes de proteína à base de carne. 

CONSIDERAR O IMPACTO AMBIENTAL DE PRÁTICAS AGRÍCOLAS 

Os dados de impacto ambiental são baseados em práticas agrícolas padrões obtidos por meio de 

informações publicamente disponíveis. As emissões de transportes não foram consideradas, pois 

representam menos de dois por cento da impressão global de gases de efeito estufa dos alimentos. 

FOCAR NO CONTEÚDO DE NUTRIENTE DE ALIMENTOS CRUS E NÃO PROCESSADOS 

Para consistência dentro dos grupos de alimentos, os valores nutricionais refletem os alimentos em 

seu estado cru, não processado. Qualquer forma de cortar, cozinhar ou processar os alimentos de 

pode alterar seu valor nutricional. 

OTIMIZAR O EQUILÍBRIO DE NUTRIENTES EM TODOS OS GRUPOS DE ALIMENTOS 

A distribuição de grupos de alimentos permite trocas para alimentos mais sustentáveis, diversificados 

e nutritivos. Isso inclui boas fontes de proteína à base de plantas, uma ampla variedade de fontes 

de carboidratos e muitos tipos diferentes de vegetais ricos em nutrientes. 

  



A LISTA DE 50 ALIMENTOS DO FUTURO INCLUI 

 

13 CEREAIS, GRÃOS, TUBÉRCULOS 
Por motivos ambientais e de saúde, existe uma necessidade urgente de variar os tipos de 

grãos e cereais cultivados e consumidos. A inclusão de uma variedade de fontes de 

carboidratos suporta a ambição de possibilitar uma mudança para uma variedade de 

alimentos nutritivos. 

 

12 FEIJÕES, LEGUMINOSAS, BROTOS 

Fontes de proteína à base de plantas são incluídas para apoiar uma mudança no sentido 

de consumir mais plantas e menos carne. As leguminosas também enriquecem o solo em 

que são cultivadas e apoiam a recuperação da terra como parte da rotação de culturas. 

 

18 VEGETAIS 

Com pouquíssimas exceções, a maioria das pessoas em todo o mundo não consome a 

quantidade recomendada de 200 gramas (ou três porções) de vegetais por dia. Os 

vegetais são repletos de nutrientes e podem ser facilmente e acessivelmente adicionados 

às refeições consumidas comumente. 

 

3 COGUMELOS 

Os cogumelos são incluídos por causa de seus benefícios nutricionais e capacidade única 

de crescer em áreas impróprias para outras plantas comestíveis. Sua textura e sabor umami 

permitem que sejam alternativas adequadas para carne. 

 

4 NOZES E SEMENTES 

As nozes e sementes servem como fontes de proteínas vegetais e ácidos graxos (ômega 3 

e 6), que podem suportar uma transição longe das dietas à base de carne, garantindo ao 

mesmo tempo uma nutrição ideal. Eles podem ser adicionados a uma ampla variedade 

de pratos para um crocante extra e aumento de nutrientes. 

 

FOCO EM INGREDIENTES QUE SÃO USADOS EM REFEIÇÕES SALGADAS 

A maioria das calorias consumidas é de refeições salgadas. Para causar o maior impacto 

nas escolhas alimentares globais, os alimentos nesta lista podem ser usados em refeições 

salgadas. 

 

  



CINCO PASSOS PARA IDENTIFICAR OS 50 ALIMENTOS DO FUTURO 
As áreas de foco que foram abordadas na metodologia para este relatório foram relevância, teor 

de nutrientes, impacto ambiental, sabor e aceitabilidade / acessibilidade 

 
1. FOCO EM ALIMENTOS À BASE DE PLANTAS 

Os alimentos à base de plantas são ricos em nutrientes, acessíveis e atraentes, ao mesmo tempo 

que têm menor impacto no meio ambiente do que os alimentos de origem animal. Essa abordagem 

segue várias diretrizes internacionais e nacionais que explicitamente recomendam a mudança de 

alimentos à base de animais para alimentos à base de vegetais. Os grupos de alimentos inlusos na 

lista são algas, feijões, cactos, cereais e grãos, vegetais fruta, verduras de folhas, cogumelos, nozes 

e sementes, vegetais de raiz, brotos e tubérculos. Todos os grupos de alimentos à base de plantas 

foram inclusos na lista, exceto por frutas, ervas e especiarias. As frutas não são comumente 

encontradas em refeições salgadas e provavelmente são mais ricas em açúcar e calorias do que 

vegetais. Ervas e especiarias geralmente só são consumidas em pequenas quantidades. 

 

2. OTIMIZAR A DENSIDADE NUTRICIONAL 

O Índice de Alimentos Ricos em Nutrientes (NRF) 15.3 foi utilizado para avaliar o valor nutricional dos 

alimentos candidatos com base em seus indicadores de nutrientes para energia (calorias). Todos os 

alimentos crus não processados dentro dos grupos de alimentos focados disponíveis nas bases de 

dados selecionadas foram pontuados e classificados dentro de seus grupos de alimentos para 

permitir a comparação entre alimentos que fornecem nutrientes semelhantes e são consumidos em 

quantidades comparáveis. A Base de Dados Nacional de Nutrientes dos EUA (USDA RS 28) foi usada 

como a principal fonte de informação, complementada e cruzada com os dados do banco de 

dados de composição de alimentos mais relevante disponível digitalmente por área geográfica. 

Após a categorização e classificação, alimentos comumente consumidos que são extremamente 

amargos, não se encaixam em pratos salgados ou lanches, são consumidos apenas em pequenas 

quantidades, e/ou têm uma pontuação menor NRF foram eliminados. Um total de 170 alimentos 

foram investigados. Os alimentos que poderiam ser tóxicos se consumidos em excesso foram 

eliminados. A pontuação da NRF foi considerada em todo o processo de seleção, dando prioridade 

aos alimentos com maior pontuação na NRF para garantir que os alimentos relativamente mais 

nutritivos permanecessem na lista. 

 

3. AVALIAR O IMPACTO AMBIENTAL: MUDANÇA DO CLIMA E USO DO SOLO 

A lista de 170 alimentos nos grupos de alimentos selecionados (passos um e dois) foi então avaliada 

quanto ao seu impacto ambiental. Os impactos incluídos foram as emissões de gases de efeito 

estufa, que contribuem para as mudanças climáticas e o uso do solo. Os alimentos com alto 

impacto ambiental relativo a culturas semelhantes dentro de seus grupos foram eliminados. A 

avaliação foi baseada nos principais países produtores mundiais para cada tipo de cultura (máximo 

de cinco países), de acordo com os dados do FAOSTAT56. O escopo dos dados de emissões de GEE 

(gases de efeito estufa) é ‘da criação à venda, que inclui todas as atividades que estão associadas 

ao cultivo e colheita da cultura alimentar na fazenda, ou seja, emissões associadas à operação de 

máquinas agrícolas. 

 

As emissões de GEE, que contribuem para as mudanças climáticas, foram geralmente derivadas de 

conjuntos de dados agregados e médios. Onde os dados de produção não estavam disponíveis, 

culturas substitutas foram usadas quando disponíveis. Se culturas substitutas não estivessem 

disponíveis para uma cultura, os dados faltantes foram anotados. As fontes usadas para determinar 

as emissões de GEE incluem WFLDB-3.1 Mudança no Uso da Terra (LUC) específica da cultura57, 

ecoinvent v3.458, Agribalyse V1.359 e Clune et al.60 ” 

 

Para os dados ecoinvent e WFLDB, a contribuição de GEE da mudança de uso do solo (LUC) foi 

incluída usando uma ‘abordagem específica da cultura’. A LUC associada ao aumento das 

emissões de GEE foi alocada a todas as culturas que cresceram nos últimos 20 anos em cada país. 

A inclusão de LUC nos dados de Clune et al. (2017), que é uma meta-análise de estudos de ACV 

de alimentos frescos depende da fonte de dados. Nenhuma LUC é considerada nos dados de 

alimentos da Agribalyse (ver Koch & Salou, 2015 para mais detalhes). Para avaliar a ocupação do 



solo de uma cultura, foram utilizados os dados de produtividade do FAOSTAT61. Os mapas Earthstat 

foram subsequentemente referenciados para confirmar a produção ou encontrar dados adicionais. 

Se a informação não estava disponível para a cultura, a falta de dados foi anotada. Considerando 

o impacto ambiental geral, não haviam dados para 54% das culturas alimentares; dados estavam 

disponíveis para ambos os indicadores ambientais para 31 por cento das culturas alimentares, os 

dados para um indicador ambiental estavam disponíveis para 15 por cento das culturas 

alimentares. Os dois indicadores ambientais para as combinações cultura-país foram normalizados 

pela pontuação de densidade de nutrientes da cultura. Estes valores foram então usados para 

derivar uma média ponderada pela produção para cada cultura. 

 

As culturas consideradas de alto impacto ambiental em cada grupo de alimentos foram 

estatisticamente identificadas para cada indicador ambiental, ou seja, culturas cujos impactos 

foram maiores do que a mediana + uma vez e meia o intervalo interquartílico. Inicialmente, as 

pontuações individuais foram avaliadas e, em seguida, as culturas com pontuação relativamente 

alta para um ou outro dos impactos ambientais foram avaliadas. Os ingredientes que foram 

relativamente altos tanto em GEE quanto no uso de solo foram eliminados. Apesar da classificação, 

as culturas consideradas parte de um sistema alimentar sustentável permaneceram na lista. 

 

4. CONSIDERAR CULTURA E SABOR 

Uma lista de 168 alimentos previamente avaliados quanto ao valor nutricional e impacto ambiental 

foram qualitativamente analisados quanto a sabor, capacidade de adicionar variedade de 

receitas, disponibilidade e acessibilidade. Isso foi avaliado pelas equipes multifuncionais da Knorr de 

profissionais de marketing, nutricionistas, chefs, e desenvolvedores de produtos em toda a Ásia, 

África, América do Norte, América do Sul, Europa e Austrália, que responderam à avaliação 

perguntas com sim / não / talvez para cada ingrediente. 

 

Os dados foram coletados e avaliados para determinar quais alimentos deveriam ser 

potencialmente eliminados com base nas respostas. Se mais de metade dos países respondeu ‘não’ 

a uma das perguntas, o ingrediente foi eliminado. A pontuação de densidade relativa dos nutrientes 

(NRF) foi considerada ao escolher entre alimentos com contribuição similar, garantindo que os 

alimentos na lista final seriam nutritivos. 

 

5. ENTREGUE A DIVERSIDADE 

O passo final da metodologia foi garantir que os ingredientes fossem distribuídos uniformemente em 

grupos de alimentos, cores, países de produção e nível de familiaridade. A lista foi consolidada em 

50 alimentos. Essa lista coletiva deve conter um número suficiente de ingredientes em cada grupo 

de alimentos para mudar os consumidores para uma maior seleção de grãos e cereais, com base 

em plantas fontes de proteína e um diversificado seleção vegetal. 

 

Especialistas externos e internos em sustentabilidade alimentar, segurança alimentar, nutrição, 

direitos humanos e agricultura desenvolveu, validou e endossou essa metodologia. Este é um 

relatório informativo, que não garante os benefícios do consumo do Individual dos 50 Alimentos do 

Futuro. 
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