ALIMENTO
SOCIAL
ESCOLA DE NUTRIÇÃO

NA ONDA DO DETOX,
FUNCIONAL, SEM GLÚTEN E
SEM LACTOSE
Em um época onde a alimentação saudável está em alta, alguns conceitos e
modismos às vezes mais atrapalham do que ajudam. Tem muita gente
gastando dinheiro desnecessariamente porque a indústria de alimentos,
somada a algumas mídias sensacionalistas, estão “criando dificuldade para
vender facilidade”. Com a promessa de saúde, corpo sarado, vitalidade e
coisas afins, o consumidor aposta no suco detox ou na barrinha sem glúten
encontrados em supermercados e lojinhas ao invés de ir à feira.
Conhecer um pouco sobre esse alimentos pode ajudar a ver com o que
você realmente precisa se preocupar.
Alimento detox: primeiro é importante entender que esse termo sugere
que o produto/alimento tem a capacidade de desintoxicar o organismo e
consequentemente de melhorar a saúde, de emagrecer, combater flacidez,
rugas e por aí vai. Ele sugere também que a pessoa pode consumir o que
desejar e depois usá-lo para se redimir dos excessos. Há alguns anos, a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) suspendeu a publicidade
de vários produtos que eram comercializados como detox por considerar
irregulares algumas propriedades alegadas pelos fabricantes.
Não seria mais lógico escolhermos não nos intoxicar para depois não
precisar buscar algo recurso para desintoxicar? Se a alimentação diária é
composta de alimentos frescos e integrais, proveniente dos diversos
grupos, se ela é variada e colorida, se é feita em intervalos regulares, no
melhor ambiente possível e em boa companhia, não será necessário
qualquer detox, pois o metabolismo estará funcionando plenamente e o
corpo estará com vigor e energia. Nesse caso, consumir esporadicamente
um mimo, como chocolate, doces, lanches e pizzas, não levará à
“intoxicação” do organismo, ficando desnecessário sucos, cápsulas e shakes
detox. É muito melhor investir esse dinheiro em comida de boa qualidade.
Em outras palavras, nenhum alimento ou pílula vai consertar os danos
metabólicos (colesterol elevado, alteração nos níveis sanguíneos de glicose,
alteração na pressão arterial, na mucosa do intestino, na densidade óssea,
etc.) causados por um hábito alimentar ruim e desregrado. É muito mais
negócio não chegar nesse ponto!

Alimento funcional: é aquele que produz efeitos benéficos à saúde, como
redução do risco de doenças crônicas degenerativas, como câncer e
diabetes, através dos seus compostos bioativos, além de suas funções
nutricionais básicas.
A ANVISA estabelece normas para que um alimento (ou ingrediente) possa
ser considerado “funcional”. Para tanto, as empresas precisam provar que o
alimento oferecido ao consumidor tem essas características baseado em
estudos científicos.
No entanto, não adianta manter uma base alimentar desregrada, com
presença constante de farinhas refinadas, açúcar, excesso de sal e ingestão
de gordura trans, consumir alguns desses alimentos e achar que a saúde
estará assegurada. Esses e outros alimentos precisam estar presentes no
dia a dia junto de uma base alimentar integral, fresca e variada.
Sem glúten: o glúten é a principal proteína encontrada em alguns cereais,
como o trigo, o centeio, a cevada, incluindo o malte, e a aveia, sendo essa
última por contaminação. Para uma pessoa que tem doença celíaca, ou seja,
alergia ou intolerância permanente ao glúten, partes dessa proteína vão
machucar o intestino e dificultar a digestão e absorção dos alimentos,
podendo comprometer o estado nutricional. Nesse caso, o tratamento é a
retirada total e definitiva da dieta dos alimentos que contêm glúten.
O emagrecimento relatado por muitas pessoas que não têm essa doença e
que retira o glúten da dieta se deve basicamente pela exclusão de
alimentos que sabidamente favorecem o aumento de peso: pão francês,
pizza, bolachas, macarrão refinado, lanches, salgadinhos e mais um tanto de
outras coisas que são feitas com farinha de trigo refinada. Nesse caso, não
é a retirada do glúten que emagrece e sim a retirada desses alimentos.
Melhor é manter seu consumo consciente dentro de uma alimentação
diária adequada. O bolso agradece, já que a maioria dos alimentos sem
glúten tende a ser mais cara.
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Sem lactose: lactose é o açúcar do leite de
origem animal (humano, vaca, cabra, ovelha, etc.).
Para digeri-lo, precisamos de uma enzima
chamada lactase, que é produzida no intestino
quando há consumo desse alimento.
O iogurte e a coalhada têm menos lactose porque
a mesma foi fermentada por bactérias. O mesmo
acontece com os queijos, onde a lactose se
concentra no soro (por isso, quanto mais amarelo,
menos lactose tem o queijo). A manteiga tem
praticamente nada de lactose.
A intolerância acontece quando o organismo
produz pouca ou nenhuma enzima e esse açúcar
segue adiante, sem ser digerido, para ser
fermentado pelas bactérias intestinais.
Daí o desconforto com gases, distensão
abdominal e até alterações na consistência das
fezes, principalmente quando a ingestão for de
leite.
A criança nasce com a habilidade plena de
produzir lactase, já que receberá apenas leite
materno até os 6 meses de vida.
À medida que os anos passam, naturalmente o
organismo reduz a produção dessa enzima. Por
isso, pessoas mais velhas tendem a tolerar menos
os laticínios de forma geral.
Agora que você já sabe o que é cada coisa, que
tal compor uma rotina alimentar equilibrada, com
alimentos integrais, vegetais e naturais e, quando
fizer uma pequena extravagância, desfrutá-la sem
culpa e mal-estar físico? Pense nisso!

INDUSTRIALIZADOS
veganos
Saiba o que evitar para ter uma alimentação ética e cheia de saúde!
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Patês a base de tofu orgânico, de leguminosas ou de
castanhas são ótimas opções. Eles podem tanto ser
feitos em casa como comprados prontos.
Pensando naqueles lanches que vão substituir uma
refeição, como almoço e jantar, a dica é sempre
compô-los com pão integral, vegetais crus ou cozidos,
como

folhas

verdes

escuras,

tomate,

cenoura,

abobrinha, abóbora, etc., e um recheio contendo
proteína, o menos processado possível.
Veja as dicas a seguir:

Faça seu próprio hambúrguer.
Pode ser de quinoa, de grão-debico, de lentilha, de aveia ou de
tofu. A maioria pode ser
congelada antes de ser grelhada.
Evite consumi-lo com maionese,
mostarda e catchup prontos. Na
internet há várias receitas desses
acompanhamentos que podem
ser feitos em casa.

Tenha sempre algum patê
nutritivo dentro da geladeira,
feitos a base de tofu, de grão-debico, feijão branco ou fradinho,
de
berinjela
com
tahine
(babaganoush) ou de castanhas.
Como não têm conservantes,
duram em média de 5 a 7 dias na
geladeira.

Prefira os queijos vegetais
caseiros, feitos com oleaginosas,
como macadâmia, castanha-decaju, e cereais, como painço.

Assim, com uma alimentação planejada, equilibrada e variada no dia
a dia, dá para comer sem culpa um belo vegburguer e saborear sem
medo um delicioso sorvete vegano.

RECEITA
Receita básica de patê de tofu:

esprema um pedaço de tofu em um pano para tirar toda

a água e bata no liquidificador com o tempero de sua preferência: azeitonas pretas,
temperos frescos (como manjericão, salsinha, hortelã), tomate seco ou o que seu paladar
quiser. Tempere com o que você mais gosta: azeite, shoyu, limão, páprica, etc.

Grande parte dos alimentos que consumimos vem
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até itens mais processados, como molhos de tomate,
biscoitos e barrinhas de cereais. Se as compras forem
feitas somente em supermercados, até as verduras,
legumes e frutas poderão vir empacotadas. Por isso, é
extremamente importante entender as informações ali
presentes para usá-las a favor da sua saúde.
Existe uma legislação da ANVISA que regulamenta

e lista de ingredientes. As propriedades do alimentos,
como “rico em fibras”, “light”, “contém glúten”, também
seguem regras estabelecidas pela agência.
Entendendo a tabela nutricional
Ao contrário do que muita gente pensa, a tabela
nutricional não é a fonte mais relevante de informação.
Mas é importante entendê-la.
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150
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fornecidas por 6 colheres de sopa de arroz
integral cozido com as 137 calorias encontradas
em 3 biscoitos recheados. Indiscutivelmente, o
arroz integral é mais nutritivo e vai saciar muito
mais o organismo. Além disso, o arroz integral não
tem aditivos alimentares (conservantes, corante,
etc.), açúcar e gordura trans. Esse é um exemplo
simples de como as calorias em si não retratam o
que realmente é importante.

A lista de
ingredientes é a
informação mais
importante de
toda a embalagem

É ela que pode certamente revelar os bandidos ali
presentes. Para começar, vale dizer que a lista de
ingredientes está em ordem decrescente, ou seja, o
alimento que aparece em primeiro lugar é o que está
em maior quantidade e assim por diante. Por
exemplo, ao buscar qualquer produto que contenha
açúcar da composição, é importante ver o quão longe
do início da lista ele está: quanto mais ingredientes
aparecerem na frente dele, melhor.

Além disso, é através dela que podemos conferir todos os itens usado na fabricação do produto, inclusive
os aditivos alimentares, como conservantes, aromatizantes, corantes, espessantes, acidulantes,
antiumectantes, estabilizantes, realçadores de sabor, etc., que são substâncias adicionadas ao alimento para
melhorar sabor, aparência e aumentar o tempo de prateleira. Como a maioria dessas substâncias é
sintética, elas devem ser evitadas o máximo possível, pois são estranhas ao organismo. Metaboliza-las e
eliminá-las dá muito trabalho, especialmente ao fígado. Além disso, no processo de metabolização, surgem
substâncias que funcionam como radicais livres, que machucam e envelhecem o organismo.
Conferir a lista de ingredientes é a melhor forma de ter certeza que o alimento não contém ingredientes de
origem animal pouco conhecidos, como o caseinato de cálcio, um derivado lácteo, e carmim de cochonilha,
um corante avermelhado que é proveniente da maceração da fêmea de um inseto.

MARMITAS
veganas
Comer veganamente fora de casa ainda é um
grande desafio para boa parte das pessoas que
decide excluir alimentos de origem animal do dia
a dia. Embora estejamos vivendo um grande
boom de opções vegetarianas e veganas, ainda há
alguma dificuldade em encontrar alternativas
com uma pegada mais saudável e equilibrada do
ponto de vista nutricional.
Precisamos entender isso do ponto de vista
cultural, já que vivemos em uma sociedade
onívora, onde fomos educados e orientados para
considerar as fontes animais como as melhores e
mais saudáveis. Para os restaurantes, as carnes
são, além de prato principal, “aquele ingrediente
que dá o toque ou que dá gosto”, como bacon,
caldos de carne, creme de leite, queijos e por aí
vai. Isso é sem dúvida um grande entrave para o
dia a dia de muito veganos que trabalham fora
e/ou estudam e não têm como fazer as refeições
em casa.

Dependendo da rotina de vida da pessoa, é
preciso garantir tudo, desde o café da manhã,
até lanches intermediários e o jantar.
Felizmente, estão surgindo no mercado vários
fornecedores de marmitas veganas, além do
serviço de entrega de refeições (tipo iFood),
onde também é possível encontrar alternativas.
A grande questão aqui é a avaliação da
composição do cardápio oferecido, que garanta
o equilíbrio entre os alimentos dos vários
grupos alimentares. Nesse segmento, há muitas
opções que carecem de boas fontes de
proteínas vegetais, como as leguminosas. Então,
fica a dica: se optar por pedir alguma marmita,
que a base dela sejam feijões, lentilhas, grão-debico ou tofu.
Uma grande questão a se considerar para
marmitas prontas e serviços de entrega é custo,
especialmente se a necessidade for para muitas
refeições. Levar de casa pode sim ser a solução
para a saúde física e financeira.

A MARMITA
ideal
Além da combinação dos alimentos, é importante considerar o transporte e o
armazenamento dos alimentos até o momento do consumo, tanto para a marmita
feita em casa como para a comprada pronta. Uma boa bolsa térmica resolve a
questão do transporte e, em alguns casos, do armazenamento, se dentro dela for
colocado gelo. Outro ponto a pensar é se haverá como aquecer o alimento, apesar
de hoje existirem no mercado algumas marmitas que podem ser ligadas na tomada.
De qualquer forma, se a refeição for ou não aquecida, a composição básica pode
incluir um cereal (arroz, macarrão ou pão integral, quinoa, milho, etc.) ou raíz e ter
sempre alguma leguminosa (feijões, grão-de-bico, lentilha, em salada, em caldos ou
em bolinhos/hambúrgueres) com legumes (crus, cozidos, refogados, grelhados ou
assados) e folhas, especialmente as escuras. Os alimentos crus devem ser
acondicionados separadamente dos alimentos cozidos e temperados no momento do
consumo. Por isso, o azeite e o sal devem ir a parte. Uma fruta rica em vitamina C
pode completar a refeição, ajudando na absorção do ferro ou garantindo aquele
sabor "docinho". Vale desde mamão, manga, carambola e kiwi já picados até uma
laranja ou uma mexerica, dependendo da facilidade em descascar a fruta na hora.

E SE FOR
NECESSÁRIO
TAMBÉM LEVAR
O JANTAR?
Muita gente tem outras atividades depois do trabalho e nem sempre é
possível voltar para casa. Nesses casos, é também interessante pensar
em levar o jantar. Havendo geladeira no local, a composição acima
pode ser considerada, além dos pratos únicos, como sopas, bolinhos e
saladas, todos feitos com alguma leguminosa.
Lanches também são bem versáteis e podem ser levados já
embrulhados ou montados na hora. Verduras e legumes são sempre
muito bem-vindos e ficam com aspecto melhor se colocados no
momento do consumo.
Exemplo: pão integral com hambúrguer de grão-de-bico e legumes +
folhas de rúcula.

LANCHINHOS
intermediários
Seja para o meio da manhã, meio da tarde ou à noite (para quem estuda
à noite, por exemplo), há várias opções nutritivas. As frutas frescas
devem sempre ser a primeira escolha e podem ser combinadas com
outros alimentos, como:
- leites vegetais puros, com café ou com cacau em pó;
- mix de castanhas;
- pão sueco, pão sírio, bolachas de arroz;
- cookies integrais;
- frutas secas (damasco, tâmara, ameixa, passas);
- aveia hidratada (overnight oat).
Sucos e vitaminas de frutas são fáceis de serem encontrados fora de
casa e rápidos de serem consumidos.

