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Importância nutricional

A ora-pro-nóbis
Ora-pro-nóbis é o nome popular de Pereskia aculeata, planta cactácea nativa do Brasil. É uma trepadeira encontrada nas regiões Nordeste,
Sudeste e Sul do país. Seu nome significa “rogai por nós” em latim e dizem
que deriva do costume de ser colhida no quintal de uma igreja, para ser
preparada para o almoço, quando o padre iniciava a reza final da missa da
manhã. Outros nomes populares da planta são orabrobó, lobrobó e trepadeira-limão.
É uma planta de fácil manejo e adaptação a diferentes climas e
tipos de solo, produtiva e nutritiva. O ideal é iniciar o plantio no período de
chuva, pois é a fase do cultivo que mais necessita de água. Entretanto, é
necessário salientar que é uma hortaliça resistente à seca e que pode ser
colhida três meses após o plantio. A plantação se dá por meio de estacas,
ou seja, de parte de galhos, que devem ter de 20 a 30 cm de comprimento.

Suas folhas apresentam alto teor de proteínas e fibras, além de
uma presença significativa de ferro e cálcio. Deste modo, a ora-pro-nóbis
pode ser uma alternativa para o enriquecimento e incremento da alimentação. A hortaliça tem possibilidade de ser usada em diferentes preparações,
a exemplo de farinhas, saladas, refogados, tortas e massas alimentícias.
Ademais, é uma planta que produz frutos comestíveis, dos quais é possível
obter sucos, geleia e licores.

Uma quantidade de 100g por dia de ora-pro-nóbis, supre a necessidade nutricional diária recomendada para cálcio, magnésio, zinco, ferro e vitamina C. O conteúdo de proteínas é em quantidade superior ao de
outros vegetais como milho ou feijão. Além disso, o nível de aminoácidos
essenciais, com exceção da metionina, é maior que o mínimo recomendado
para consumo de adultos pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura.
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Essa cartilha visa divulgar receitas com ora-pro-nóbis, que é um
alimento de de fácil acesso e de alto valor nutricional. Além disso, é uma
planta de fácil cultivo, que se adapta a climas mais secos e está pronta para
colheita apenas três meses após o plantio.

Análise nutricional
Análise nutricional em 100g* de ora-pro-nóbis

Nutriente

Quantidade em
100g*
ora-pro-nóbis

Recomendação
de consumo/dia
para homens
31-50 anos

Recomendação
de consumo/dia
para crianças
de 4-8 anos

Cálcio

3420 mg

1000 mg

1000 mg

Ferro

14,2 mg

8 mg

10 mg

Magnésio

1900 mg

420 mg

130 mg

Fósforo

156 mg

700 mg

500 mg

Potássio

1632 mg

3400 mg

2300 mg

Manganês

46,4 mg

2,3 mg

1,5 mg

Zinco

26,7 mg

11 mg

5 mg

Cobre

1,4 mg

440 mcg

900 mcg

Vitamina C

185,8 mg

90 mg

25 mg

*100g de ora-pro-nóbis equivale a 2 ½ xícaras de chá da hortaliça
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Análise comparativa de macronutrientes por 100g de alimento
Macronutrientes

Ora-pro-nóbis*

Frango inteiro
cozido

Carne de porco
(lombo assado)

Proteína

28,4g

25,9 g

35,7 g

Lipídios

4,1g

8,54 g

6,40g

Fibras

39,1 g

0,00g

0,00 g

*100g de ora-pro-nóbis equivale a 2 ½ xícaras de chá da hortaliça
Como demonstrado pela tabela acima, a ora-pro-nóbis possui
alta quantidade de proteínas, a qual é semelhante ao encontrado no frango
cozido e, ligeiramente menor, que a disponível no lombo assado. Essa propriedade justifica seu nome popular de “carne dos pobres”. Apesar disso, é
importante destacar que a hortaliça deve ser utilizada como fonte complementar de proteínas, pois para o consumo adequado diário do recomendado do nutriente utilizando apenas ora-pro-nóbis, seria necessário grandes
quantidades da planta, o que não é o ideal.
Deve-se destacar também que 100g da planta, equivalente a 2 ½
xícaras de chá da hortaliça, supre as necessidades diárias de um homem
adulto de vários micronutrientes, como o ferro, vitamina C, manganês, zinco, cobre e magnésio. Desta forma, podemos considerar a ora-pro-nóbis
como um alimento chave na prevenção de distúrbios carenciais, a exemplo
da anemia ferropriva.
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Livro de receitas
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Frango com ora-pro-nóbis1

Retirado de: https://www.receiteria.com.br/wp-content/uploads/receitas-como-rapro-nobis-17.jpg

Ingredientes
4 colheres (sopa) de óleo
3 dentes de alho picado
1 cebola média picada
2 colheres (sopa) de cebolinha-verde picada
2 colheres (sopa) de salsa (ou salsinha) picada
1 litro de água
30 folhas de ora-pro-nóbis
2 coxas de frango
2 sobrecoxas de frango
1 peito de frango
Sal a gosto

Modo de preparo
1.
2.

Na panela, coloque o óleo e refogue o alho, a cebola, a cebolinha
e a salsa.
Tempere com sal.
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3.
4.
5.
6.
7.

Junte os pedaços de frango e mexa.
Enquanto o preparado cozinha, mexa algumas vezes.
Quando os pedaços de frango estiverem dourados de todos os
lados, adicione a água e deixar ferver até engrossar o caldo.
Acrescente as folhas de ora-pro-nóbis e ferva novamente.
Sirva acompanhado de arroz ,angu ou da forma que preferir.

Torta de frango com ora-pro-nóbis2

Ingredientes da massa
3 ovos
1 copo de leite (250 ml)
1 copo de óleo (250 ml)
1 copo de farinha de trigo (250 g)
1 colher (sopa) fermento em pó
1 pitada de sal

Ingredientes do recheio
1 peito de frango
1 cebola média picada
2 tomates picados
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200 g de queijo muçarela
500 g de ora-pro-nóbis
1 colher (sopa) de coentro

Modo de preparo da massa
1.
2.

Bata os ovos, o leite e o óleo no liquidificador.
Acrescente a farinha de trigo, o fermento em pó e o sal. Bata
novamente.

Modo de preparo do recheio
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cozinhe o peito de frango com sal e desfie.
Rale o queijo muçarela.
Pique o ora-pro-nóbis, o tomate, a cebola e o coentro.
Unte a assadeira com manteiga.
Após isso, coloque uma camada de massa, o recheio e o restante
da massa por cima.
Leve ao forno pré-aquecido a 180° C por aproximadamente 40
minutos.
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Bolinho de ora-pro-nóbis3

Ingredientes
2 ovos
50g de ora-pro-nóbis
1 tomate picado
½ cebola picada
½ cenoura ralada
½ xícara de arroz cozido
1 xícara de farinha de trigo
½ colher (chá) de fermento em pó
Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

No liquidificador, bata os ovos e as folhas de ora-pro-nóbis.
Com o líquido pronto, junte o tomate, a cebola, a cenoura e o arroz
cozido. Misture tudo.
Junte a farinha de trigo aos poucos, mexendo bem até formar uma
massa.
Coloque o fermento em pó, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa.
Molde os bolinhos como preferir.
Frite-os em óleo quente.
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Canjiquinha com costelinha e ora-pronóbis4

Retirado
de:
http://2.bp.blogspot.com/-CxEuo746zbw/Tf1LFjsG3PI/
AAAAAAAABwE/Aq2Dr5bF4lo/s1600/canjiquinha_mineira.jpg

Ingredientes
1 ½ kg de costelinha de porco fresca ( pode substituir por frango)
2 colheres de sopa de alho picado
1 cebola média picada
2 colheres de sopa de azeite ou óleo vegetal
½ pimentão picado
2 tomates picados
500 g de canjiquinha
1 maço de ora-pro-nóbis cortada fininha
Água para cozinhar a canjiquinha
1 litro de caldo de legumes (ou água) para cozinhar a costelinha
Sal, pimenta-pimenta do reino e limão a gosto
Obs: Você pode fazer um caldo de legumes rápido: Cozinhe em 1 litro de
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água, por meia hora, 1 cebola cortada em 4, 1 cenoura em rodelas largas,
talos de salsinha, 1 folha de louro, 1 dente de alho, 1 cravo, 2 grãos de
pimenta-preta. Depois é só separar o caldo e está pronto.

Modo de preparo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tempere a carne com o sal, pimenta do reino, limão e alho.
Coloque o óleo na panela, doure a cebola e junte a carne.
Deixe a carne cozinhar um pouco e acrescente o pimentão e o
tomate.
Adicione o caldo de legumes (ou água) até cobrir a carne.
Deixe a carne cozinhando por aproximadamente 40 minutos (ou
até ficar macia). Se necessário acrescente mais caldo/ água.
Em seguida, coloque a canjiquinha e as folhas de ora-pro-nóbis e
acrescente água até cobrir a carne e a canjiquinha.
Deixe cozinhar por 30 minutos, sempre acompanhando e se
necessário acrescente mais água.
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Salada de ora-pro-nóbis5

Retirado de: https://come-se.blogspot.com/2008/04/ora-pro-nbis.html

Ingredientes
10 folhas de ora-pro-nóbis
½ cenoura
½ tomate
½ cebola
1 colher (sopa) de azeite
½ limão
Sal, pimenta-do-reino e orégano a gosto.

Modo de preparo
1.

2.
3.

Lave e higienize as folhas com muito cuidado. Você pode deixálas durante alguns minutos em uma solução de água e 1 colher
de vinagre.
Corte todos os ingredientes menos o ora-pro-nóbis em tiras finas.
Dê uma leve salteada em tudo em uma frigideira. Leve a frigideira
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4.
5.

ao fogo com 1 fio de azeite, o tomate, a cebola, o ora-pro-nóbis e
a cenoura. Misture e mexa por 1 minutos.
Coloque em um recipiente e leve à geladeira por alguns minutos.
Depois que amornar, tempere muito bem com o azeite, o limão, o
sal, a pimenta e o orégano.

Bolo de abóbora com ora-pro-nóbis6

Ingredientes
5 ovos
400 g de abóbora madura crua
200 g de mandioca crua
1 ½ colher de manteiga
1 colher (chá) de fermento químico em pó
1 colher (chá) de sal
100 g de queijo meia cura ralado
40 folhas de ora-pro-nóbis lavadas e secas

Modo de preparo
1.
2.

Bata no liquidificador os ovos com a abóbora picada em cubos.
Junte aos poucos a mandioca picada. Bata bem até formar um
creme homogêneo.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Junte a manteiga, o fermento e o sal e bata para misturar.
Passe a massa para uma tigela e junte o queijo ( reservando cerca
de ¼ para polvilhar).
Unte duas formas de bolo, distribua entre eles a massa, alternando
com folhas de ora-pro-nóbis, formando camadas.
A massa deve ficar baixa na forma – por isto o uso de duas formas.
Polvilhe com o queijo ralado reservado e leve ao forno para assar
em temperatura média por cerca de 30 minutos ou até dourar.
Espere esfriar, desenforme e sirva frio ou gelado com salada de
brotos de ora-pro-nóbis com outras folhas verdes (algumas folhas
de ora-pro-nóbis podem ser batidas juntos com o vinagrete).

Bolinho de feijão com ora-pro-nóbis7

Ingredientes
250g de feijão fradinho cru
½ pimenta dedo de moça sem as sementes
1 fio de azeite
1 cebola em cubos pequenos
1 dente de alho picado
1 maço de ora-pro-nóbis
Óleo para fritar
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Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Lave o feijão e deixe de molho de um dia para o outro. Esfregue
bem o feijão para soltar a casca e descarte-as.
Escorra toda a água e triture o feijão cru em um processador ou
no liquidificador. Não precisa deixar muito picado, alguns pedaços
maiores ficam bem gostosos.
Pique a pimenta dedo de moça e junte à massa de feijão. Adicione
sal e misture bem.
Aqueça o óleo em uma panela e monte os bolinhos com o auxílio
de duas colheres, passando de uma para outra até dar o formato
de bolinho. Frite em fogo médio para que os bolinhos não queimem
por fora ou fiquem crus por dentro.
Aqueça o azeite coloque a cebola picadinha, deixe fritar por um
minuto e adicione o alho. Não deixe dourar. Adicione a ora-pronóbis e refogue até que as folhas estejam macias.
Corte os bolinhos ao meio e recheie com o refogado

Sopa Mineirinha com ora-pro-nóbis8
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Ingredientes
1 coxa de frango ( pode substituir por peito de frango, ou lombo de porco)
2 colheres (sopa) de quiabo picadinho ( pode substituir por vagem ou
ervilha torta)
3 colheres de sopa de abobrinha em cubinhos ( pode substituir por abóbora,
moranga, berinjela ou jiló)
1 colher (sopa) de cebola picada
1 colher (chá) de azeite
½ xícara de folhas de ora-pro-nóbis
2 xícaras de água
1 ramo de salsinha

Modo de preparo
1.

2.
3.
4.
5.

Doure o frango em um fio de azeite e uma pitada de sal, junte a
água e deixe cozinhar com a panela tampada até soltar do osso
(se for preciso junte mais água).
Coe o caldo e desfie a carne. Reserve.
Refogue a cebola em azeite, e junte o frango desfiado, o quiabo
e a abobrinha.
Junte a água em que cozinhou o frango e um ramo de salsinha e
deixe cozinhar por 2 minutos.
Junte a ora-pro-nóbis, tampe a panela, apague o fogo e deixe
descansar por 2 minutos antes de servir.
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Batatinhas ao pesto de ora-pro-nóbis9

Retirado de: http://www.cozinhadamatilde.com.br/wp-content/uploads/2012/03/
Batatinhas-assadas-com-pesto-de-ora-pro-nobis-Let%C3%ADcia-Massula-paraCozinha-da-Matilde.jpg

Ingredientes para a batata
½ Kg de batatas bolinha inteiras ou partidas ao meio (se forem maiorzinhas)
Sal e azeite a gosto

Ingredientes para o pesto
1 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis previamente rasgadas com as
mãos
½ dente de alho
½ xícara de chá de queijo minas meia cura ralado
½ xícara de azeite de oliva
Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de preparo da batata
1.
2.
3.

Deixe as batatas em água fervente por 10 minutos
Escorra a água e coloque-as em uma forma
Acrescente sal e um pouquinho de azeite
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4.
5.

Deixe assar por 15 minutos
Passe as batatas no pesto e sirva quente

Modo de preparo do pesto
Amasse todos os ingredientes em um pilão ou, se preferir, bata no
liquidificador ou em um processador de alimentos.

Escondidinho de angu, com frango
caipira, ora-pro-nóbis e queijo10

Ingredientes
300 g de frango desossado
Alho e pimenta para temperar o frango
1 dose de cachaça para ﬂambar
1 molho de folhas de ora-pro-nóbis
1 copo americano (200 g) de fubá de milho
2 copos americanos (200 ml) de água
1 colher (sobremesa) de manteiga
150 g de queijo ralado

Modo de preparo do frango
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1.
2.
3.
4.

Comece refogando o frango temperado com alho e pimenta.
Deixe dourar bem e depois acrescente uma dose de cachaça para
ﬂambar.
Se tiver medo, apenas deglace o fundo da panela e espere uns
minutos até o cheiro de álcool evaporar.
Adicione um molho de folhas de ora-pro-nóbis. Reserve o frango.

Modo de preparo angu
1.
2.
3.

4.
5.

Misture o fubá de milho e a água quente. Deixe ferver mexendo
sem parar até que fique bem grosso.
Coloque a manteiga e o queijo ralado. Mexa bem até incorporar
tudo. Reserve.
Unte com um fio de azeite as cumbucas individuais ou em uma
travessa única monte o escondidinho. Coloque uma camada de
angu cremoso, uma de frango e cubra com mais angu.
Se desejar, salpique de queijo ralado sobre o escondidinho.
Leve ao forno para gratinar até que fiquem bem dourados.

Creme de mandioquinha (ou batata
baroa) com pesto de ora-pro-nóbis11
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Retirado de: https://www.receiteria.com.br/wp-content/uploads/receitas-como-rapro-nobis-15.jpg

Ingredientes do creme de mandioquinha
1 ½ kg de mandioquinha-salsa ou batata baroa descascada e cortada em
cubos
2 colheres de manteiga sem sal
1 cebola média cortada em cubos pequenos
4 dentes de alho picado
3 colheres (sopa) de talos de salsinha picados bem finos
700 ml de água ou caldo de legumes

Ingredientes do pesto de ora-pro-nóbis
1 xícara (chá) de folhas de ora-pro-nóbis previamente rasgadas com as
mãos
½ dente de alho
½ xícara (chá) de queijo minas meia cura ralado
½ xícara de azeite de oliva
Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo do creme de mandioquinha
1.
2.
3.

4.

Refogue o alho, a cebola e os talos de salsinha na manteiga com
uma pitada de sal.
Acrescente a mandioquinha, deixe que mude de cor e então junte
o caldo de vegetais, tampe a panela e deixe cozinhar.
Quando a mandioquinha estiver cozida, bata no liquidificador até
obter um creme. Se for necessário acrescente um pouco mais de
caldo de vegetais.
Sirva o caldo de mandioquinha com uma colherada de pesto.

Modo de preparo do pesto de ora-pro-nóbis
Passe todos os ingredientes pelo processador, ou liquidificador ou pelo
pilão até obter uma pasta.
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Anexo - Medidas
Temperaturas do forno
Baixo: 150 graus
Médio regular: 170 a 180 graus
Alto: 200 graus
Muito alto: 230 graus

Colher de Chá = 5 ml
Colher de Sobremesa = 10 ml
Colher de Sopa = 15 ml
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Copo Americano: 200 ml

Xícara de Chá = 250 ml
Xícara de Café = 80ml

22

Anexo - Faça sua própria muda12
Passo a Passo:
1.

2.

3.

4.

Prepare terra arenosa, que é uma mistura de composto orgânico
ou terra estercada com areia. Deve ser utilizada a seguinte
proporção: duas partes de terra estercada para uma parte de areia.
O ideal é que a estaca seja colocada em um pequeno recipiente
com terra e quando a muda começar o enraizamento, transferi-la
para o local definitivo.
Para o processo de estaquia, corte um pedaço de 20 a 30 cm do
caule. Deve-se utilizar as partes do caule com tons esverdeados
e o corte deve ser na diagonal. Além disso, lembre-se de utilizar
ferramentas limpas e afiadas no processo. Tenha cuidado com os
espinhos ao manusear a planta!
Enterre cerca de 1/3 da estaca na terra arenosa. É necessário
retirar as folhas dessa parte, então aproveite para fazer uma das
receitas dessa cartilha.
Após o procedimento, regue bem e deixa a planta à meia-sombra.
Enquanto a muda está se desenvolvendo, o ideal é que ela fique
em meia sombra. Quando for transferi-la para o local definitivo,
não deve haver preocupação quanto à incidência do sol.

Retirado de: https://g1.globo.com/pr/norte-noroeste/noticia/aprenda-a-cultivarmudas-de-ora-pro-nobis-planta-comestivel-rica-em-proteinas.ghtml
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Informações sobre a planta:
•
•

•
•
•
•

A planta pode ser cultivada em diversos tipos de solo, inclusive não
exige que sejam férteis.
Inicie o plantio no começo do período de chuvas. A hortaliça é
resistente à seca, mas o acesso à água nessa fase de cultivo estimula
o crescimento dos ramos.
A propagação da ora-pro-nóbis é por meio de estacas, como descrito
acima.
A rega deve ser moderada, necessitando que a superfície da terra
seque um pouco antes de regar novamente.
A hortaliça é pouco exigente quanto à adubação, que deve ser realizada
de uma à duas vezes no ano.
Além disso, após três meses de plantio, a colheita das folhas de orapro-nóbis pode ser iniciada após a poda dos galhos. As folhas devem
apresentar de 7 a 10 cm de comprimento.
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