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Bem vindo/a
É sempre uma grande alegria poder abrir uma
nova edição a público!
Trabalhar com materiais nos dias de hoje é
como enxergar uma possibilidade em tudo que
nos chega em mãos. Fotos vídeos, textos,
áudios...
Felizmente, há um propósito no bem-estar
coletivo.
Uma alimentação saudável é algo bem
próximo a essa sensação, uma bricolagem de
sabores e saberes vindos de nossa querida
Mãe Terra.
Alimentar-se é se abir ao improviso como um
músico de jazz o faz: é preciso conhecer o
essencial para a partir dali trilhar o próprio
caminho, referenciar receitas adaptando-as,
fazer da vida uma experiência singular.
Nesta nova edição, Ana oferece mais algumas
notas de cores e texturas para o nosso
repertório alimentar. Juntemos nossos
conhecimentos para tocarmos juntos a
sinfonia da vida.
Rodrigo Ceregatti
(11) 9 9196 - 2696
www.anaceregatti.com.br

UM POUCO
SOBRE O QUE
VOCÊ VAI
ENCONTRAR
POR AQUI
A grande maioria dos textos aqui
compartilhada foi produzida para a
Revista dos Vegetarianos, uma parceria
que começou em 2014. Isso explica
porque o termo vegetarianismo é a linha
de base de tudo que foi escrito e do que
ainda está por vir.
Vegetarianismo
é
sinônimo
de
alimentação sem carne, uma opção
alimentar que pode ou não incluir
derivados animais, como ovos e laticínios.
Quando alguém exclui também esses
alimentos da rotina, dizemos que o hábito
alimentar adotado é vegetariano estrito.
Tem gente que chama essa pessoa de
vegana, mas o veganismo vai muito além
do prato. É um estilo de vida, onde não há
consumo de qualquer item que contenha
componentes de origem animal, seja no
vestuário, na alimentação, nos cuidados
com a higiene pessoal e do ambiente e
por aí vai.

Esse, e todos os materiais produzidos e
publicados pela Escola de Nutrição nos
diversos canais, segue uma linha de
alimentação inteligente, consciente, ética,
integral, vegetal, natural.
Nossa missão é ajudar todas as pessoas
que desejam genuinamente estar em
harmonia
com
as
suas
escolhas
alimentares, com o próprio corpo e com o
ambiente em que vivem. Sem rótulos,
cobranças, culpas e coisas do gênero.
Simples, saboroso, prático e saudável.
Espero de coração que você aprecie o
conteúdo e que aos poucos seu hábito
alimentar se transforme de tal forma a
tornar a frase “faça do seu alimento seu
medicamento” uma realidade na sua vida!
Um beijo cheio de sabores e saberes.

CONHECENDO OS GRUPOS
ALIMENTARES
Combinar direitinho os alimentos é tarefa de extrema
importância para equilibrar a nutrição do dia a dia, evitando
as carências e os excessos e fica mais fácil conseguir isso se
conhecemos como os alimentos se agrupam e qual a função
de cada um dos grupos. Confira a seguir onde cada alimento
se encaixa e por que.
Começamos pelo grupo dos cereais, onde também
encontram-se os tubérculos.
Os alimentos que compõem esse grupo têm a
predominância de carboidratos na composição. Alguns são
também ótimas fontes de proteínas, como a quinoa, o
amaranto, trigo sarraceno e aveia. É desse grupo que
obtemos, de forma simples e rápida, a glicose, que fornece
energia para absolutamente todas as nossas células.
Portanto, ele deve estar presente em todas as refeições, já
que nosso organismo trabalha 24 horas por dia e 7 dias por
semana. Só evite incluir as versões refinadas, como arroz
branco, farinhas brancas e tudo que é feito com elas
(biscoitos, bolos, pães, macarrão, etc.), pois eles realmente
não fazem bem à saúde!
Outro grupo bastante importante, especialmente para
pessoas que não consomem alimentos de origem animal, é o
das leguminosas. São alimentos ricos em proteínas e
carboidratos complexos, além de ótimas fontes de vitaminas
e minerais, como ferro e zinco. Eles também contêm muita
fibra de ótima qualidade.
Verduras e legumes compõem o grupo das hortaliças que,
junto com o grupo das frutas, fornecem fibras, vitaminas,
minerais e antioxidantes. Abacate e coco também são
frutas, mas entram em outro grupo por conterem
predominantemente gordura. As frutas também são ótimas
fontes de bons carboidratos
Os quatro grupos citados acima contêm quase nada de
gordura na sua composição. Elas estão presentes
basicamente nos grupos das oleaginosas e dos óleos e
gorduras. Os alimentos que os compõem são riquíssimos em
gorduras poli-insaturadas, consideradas protetoras para o
metabolismo. As oleaginosas também contêm alguns
minerais (como cálcio, zinco, ferro, selênio, cobre, etc.) e
vitaminas, além de um pouco de carboidratos e proteínas.
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O grupo dos óleos e gorduras também
deve estar presente na alimentação diária,
porque ajuda na absorção de algumas
vitaminas e fornece elementos para
fabricarmos
adequadamente
várias
células e substâncias.
Como esses alimentos têm alta
concentração de calorias em pequenos
volumes, as quantidades devem ser bem
moderadas, garantindo a manutenção do
peso corporal. Se o peso já está acima do
considerado saudável, é muito importante
prestar
atenção
na
quantidade,
consumindo o mínimo necessário.
O grupo dos açúcares, onde estão todos
os alimentos contendo algum tipo de
açúcar, é basicamente fonte de glicose e
portanto totalmente dispensável ao
organismo, pois a mesma será obtida a
partir do grupo dos cereais e das frutas.

Para pessoas que consomem derivados
animais, há os grupos dos laticínios e das
carnes. O primeiro é composto pelo leite,
queijos, iogurte, coalhada e manteiga.
Esses
alimentos
são
compostos
basicamente de gorduras, sendo que a
predominância é do tipo saturada, aquela
que altera o colesterol LDL. Esses
alimentos contêm pouca gordura do tipo
insaturada, que, como mencionado acima,
é benéfica ao organismo.
No grupo das carnes estão incluídas as
carnes de todos os tipos e os ovos. Esses
alimentos contêm proteínas e gorduras
predominantemente saturadas, além de
vitaminas e minerais. Esses alimentos não
contêm
carboidratos,
fibras
e
antioxidantes.
O Ministério da Saúde recomenda uma
porção de até 100 gramas de carnes por
dia OU 2 ovos cozidos. Sendo esses
alimentos ricos em gordura saturada, eles
tiveram seu consumo limitado para
garantir a saúde cardiovascular.

GRUPOS ALIMENTARES

CEREAIS E TUBÉRCULOS

CASTANHAS
fonte de gorduras insaturadas
Oleaginosas

amêndoas, avelã, castanha-de-caju, castanha-dopará, nozes, pistache, macadâmia, amendoim

Sementes

abóbora, gergelim, girassol, linhaça, chia

Derivados

pasta de gergelim (tahine), de amendoim, de
amêndoa, de avelã, etc.

Obs.: o amendoim tem composição bem parecida com as
oleaginosas, mas é uma leguminosa

fonte de carboidratos complexos (amido), fibras,
vitaminas e minerais
Cereais integrais

Cereais integrais: arroz, aveia, centeio, cevada, milho, quinoa, trigo,
painço, amaranto, trigo sarraceno
Obs.: quinoa, aveia, amaranto e trigo sarraceno são ótimas fontes de proteínas

Derivados de cereais integrais

aveia/quinoa em flocos, farelo de trigo/aveia, farinha de trigo/arroz,
fubá, flocos de milho, canjica, gérmen de trigo, macarrão integral,
granola, pães, torradas, bolachas e biscoitos integrais, pipoca

Cereais refinados (evitar)

arroz, farinha branca, macarrão e pães, torradas, bolachas e
biscoitos

Tubérculos

batata doce, batata inglesa, cará, inhame, mandioca, mandioquinha,
yacon

ÓLEOS E GORDURAS

VERDURAS E LEGUMES

fonte de gorduras insaturadas

Óleo de linhaça, chia, girassol, gergelim, soja, milho,
azeite de oliva (preferência pelos prensados a frio),
azeitonas, coco (lascas, ralado, óleo), abacate
Obs.: abacate e coco pertencem ao grupo das frutas

AÇÚCARES
fonte de carboidratos simples – dispensável
Mel, melado de cana, de tâmara, agave, açúcar
(branco, demerara, mascavo, de coco)

Legumes

abóbora, abobrinha, aspargo, berinjela, beterraba, cenoura, chuchu,
ervilha verde/fresca (em vagem ou congelada), jiló, nabo, palmito,
pepino, pimentão, quiabo, rabanete, tomate, vagem, etc.

Verduras

acelga, agrião, alcachofra, alface, almeirão, brócolis, brotos (de
feijão, de alfafa), chicória, escarola, couve, couve-flor, catalonia,
espinafre, mostarda, repolho, rúcula, salsão, etc.

Obs.: cogumelos e algas não são vegetais, mas suas características nutricionais
se aproximam desse grupo

LATICÍNIOS
fonte de gorduras, proteínas e carboidratos –
opcional
Leite de vaca, de cabra, etc. (integral ou
desnatado), iogurte, coalhada, queijos, manteiga

OVOS
fonte de gorduras e proteínas – opcional
Galinha, codorna, pata, etc.

CARNES
fontes de gorduras e proteínas – opcional
Vaca, frango, peixe e frutos do mar, porco, caça,
etc.

fonte de fibras, vitaminas e minerais

FRUTAS

fonte de carboidratos simples, fibras, vitaminas e
minerais
Frescas

abacate, abacaxi, abio, açaí, acerola, ameixa, amora, banana, caju,
caqui, carambola, cereja, damasco, figo, goiaba, jaca, jabuticaba,
kiwi, laranja, limão, maçã, mamão, manga, maracujá, melancia,
melão, morango, nêspera, pera, pêssego, pitanga, romã, sapoti,
tamarindo, tangerina, uva, etc.

Secas

ameixa, banana, damasco, figo, tâmara, uva passa

Obs.: abacate e coco contêm predominantemente gorduras

LEGUMINOSAS

fonte de proteínas, carboidratos, fibras, vitaminas e
minerais
Leguminosas

feijão
carioca/branco/azuki/fradinho/jalo/etc.,
grão-de-bico,
lentilhas, ervilha seca, fava, tremoço, soja (e derivados: tofu,
tempeh)

Cru ou cozido?
Saiba quando escolher um ou outro

Em tempos onde a alimentação saudável
segue uma moda ou tendência, escolher o
que colocar no prato está cada vez mais
difícil. Sem glúten, low carb, com óleo de
coco, detox, jejum intermitente, dieta do tipo
sanguíneo, enfim, são tantas variáveis que
até quem entende de nutrição às vezes acaba
ficando confuso.
Comer uma simples couve, seja crua ou
cozida, virou um drama, pois há quem afirme
que ela, mesmo sendo um alimento rico em
tantos nutrientes, pode atrapalhar a glândula
tireoide e, portanto, deve ser evitada.**
No entanto, a nutrição saudável é simples e
muito fácil: basta consumir diariamente os
vários alimentos pertencentes aos diversos
grupos alimentares, como cereais integrais,
leguminosas, frutas, verduras, legumes e
castanhas em quantidades adequadas às
necessidades individuais. Lembre-se de
adicionar uma boa quantidade de água.
Daí sim, fica mais fácil decidir se as refeições
serão cruas, cozidas ou, o que é mais comum,
um misto das duas formas.
Praticamente todos os alimentos podem ser
comidos crus, inclusive os cereais e as
leguminosas. Porém, para esses grupos,
existem algumas técnicas de preparo, como a
germinação e o uso de desidratadores (um
aparato bem conhecido dos adeptos da
alimentação viva), que permitem a ingestão
de grãos duros sem o cozimento
convencional.
Porém, dentro da nutrição clássica, esses
dois
grupos
são
tradicionalmente
consumidos cozidos, como o arroz e o feijão,
ou em suas forma processadas, como a aveia
em flocos, o pão e o macarrão.

Porque escolher os crus

Em defesa dos cozidos

Fonte de fibras: as fibras presentes
especialmente das verduras (folhas) e
nas cascas de vários legumes e frutas,
por não serem digeríveis, são
fundamentais para compor o bolo
fecal e acelerar o trânsito intestinal.
Assim, pessoas que sofrem de
constipação se beneficiam muito do
consumo
de
folhas
cruas,
especialmente em parceria com um
bom consumo de água.

A digestão fica mais fácil: depois de cozido,
qualquer alimento fica mais fácil de ser
digerido. Isso é especialmente importante
quando o trato digestório precisa de um
repouso, como nas diarreias, gastrites e
doença do refluxo.

Preservação
de
nutrientes:
o
consumo de alimentos crus garante
uma ingestão mais adequada de
algumas vitaminas, como a vitamina C,
que, na presença de luz e calor se
transforma rapidamente, perdendo
sua função. Voltando ao exemplo da
couve, que é um alimento rico em
cálcio, betacaroteno, fibras e vitamina
C, se ela for consumida crua, sob a
forma de salada ou até no suco verde
(feito na hora), aproveitaremos todos
esses nutrientes. Mas, se for refogada
ou, ainda crua, batida e congelada para
formar os cubos verdes, teremos que
desconsiderar a vitamina C.
Saúde sem esforço: qualquer alimento
cru vem direto da natureza, não passa
por processos industriais e, portanto,
sempre será saudável, por ser rico em
vitaminas,
minerais,
fibras
e
antioxidantes. Em geral, são fáceis e
rápidos de preparar.

Isso também é importante para os
bebezinhos quando começam a receber a
alimentação complementar.
Menor risco de contaminação: qualquer
técnica de cozimento reduz a população de
micro-organismos indesejáveis à saúde.
Aproveitamento de nutrientes: alguns
antioxidantes, como o caroteno (presente
nos vegetais alaranjados e verde-escuros) e
o licopeno (presente basicamente no
tomate) são melhor aproveitados pelo
organismo quando o alimento é aquecido.
Além disso, o cozimento neutraliza algumas
substâncias, conhecidas como fatores
antinutricionais, que atrapalham a digestão
e absorção de vários nutrientes
A forma de cozimento que mais preserva o
valor nutricional do alimento é o vapor.
Sempre que possível, mantenha o alimento
inteiro e com casca.
Caso o cozimento seja feito na água, a
mesma deverá ser aproveitada para outras
preparações, como sopas, arroz ou feijão.

Uma consideração bem importante a
fazer é que os alimentos crus precisam
ser muito bem higienizados para
garantir a remoção de sujidades e
bactérias. Os agrotóxicos não são
eliminados na higienização.

**o efeito dos alimentos da família da couve, como o repolho, a couve-flor, a couve-de-bruxelas e o brócolis, sobre a tireoide é muito pequeno, considerando o volume
desses alimentos ingerido diariamente pela maioria das pessoas. Há casos pontuais, que devem sempre ser tratados junto a um nutricionista

Receita de Broto de Lentilha

Selecione somente os grãos que não estiverem
danificados e coloque-os de remolho por cerca de 12h
em um pote que tenha o dobro do tamanho da
quantidade de lentilha a ser germinada.
Após esse período, escorra a água e lave bem os grãos.
Coloque-as de volta no pote, cubra com um pano tipo
voil ou gaze e mantenha-o em temperatura ambiente,
na sombra.
A cada 12 horas (ou 2 vezes ao dia), lave os grãos,
escorra-os muito bem com ajuda de uma peneira e
devolva-os ao pote, mantendo coberto com o pano.
Repita o processo por mais 2 ou 3 dias, até que o
brotinho esteja compridinho.
Pode ser consumido cru, como salada, ou misturado
em sucos ou refogado.
Dura cerca de 2 dias na geladeira.

Substitutos do açúcar
CONHEÇA OS DIFERENTES TIPOS E A COMPOSIÇÃO DE CADA UM

Ele já foi apelidado de “ouro branco”, há alguns
séculos, tamanha era a riqueza que gerava. Hoje, é
senso comum que o açúcar branco é um grande
vilão e por isso deve ser banido para sempre da
dieta.
Seu consumo pode causar desde uma simples cárie
até alterações significativas no metabolismo, como
sobrepeso e obesidade, alterações no fígado,
colesterol elevado, diabetes e câncer. Somado a
outros fatores, também predispõe mulheres a
desenvolver infecções urinárias e candidíase
vaginal.
Melhor mesmo é não consumi-lo. Fácil para
poucos. Muito difícil para a grande maioria, que se
sente dependente daquele "docinho". E não é de
qualquer doce! Em geral, são doces feitos com uma
mistura de leite e açúcar, como chocolates, pudins,
mousses, tortas, brigadeiros, etc.. O jeito é
descobrir formas de saciar o desejo sem machucar
o corpo.
O que o substitui
Se para você o açúcar é ainda indispensável – e
saiba que ele não é – a melhor forma é começar
trocando-o por outras versões, que passaram por
menos processos de refino e por isso preservam
mais nutrientes.
Melado de cana (ou mel de engenho) é um alimento
obtido a partir da evaporação de parte da água
durante a fervura do caldo de cana. Tem aspecto
físico parecido com o mel. Se a fervura for um
pouco mais adiante e a sacarose começar a
cristalizar, obtemos a rapadura.
O açúcar mascavo, também conhecido como
açúcar integral bruto, é a rapadura floculada que
reteve grande parte do melado nos seus cristais.
Sua coloração pode variar do dourado até o
marrom escuro, em função da variedade da cana e
do momento da sua colheita. Os grãos também
podem ser mais compactos ou mais soltos,
dependendo da intensidade da floculação e do teor
de água.
Em termos de composição, embora o melado tenha
um teor ligeiramente menor de carboidrato,
conhecido como sacarose (uma estrutura simples,
composta por uma molécula de glicose e uma de
frutose), ele ainda deverá ter seu consumo limitado
a 2 colheres de sopa (cerca de 32g) ao dia, o
equivalente a 1 colher sopa (cerca de 28g) de
açúcar branco. A vantagem é ingerir o mesmo valor
calórico em maior volume com um pouco mais de
nutrientes nobres, como o cálcio e o ferro, como
mostra a tabela ao lado.

O açúcar demerara é obtido a partir do processamento do açúcar
mascavo, onde há maior perda do teor de melado dos grãos
cristalizados. Preserva um valor calórico similar ao mascavo com
bem menos vitaminas e minerais. É a partir dele que se obtém o
açúcar cristal, que passa por processos de refino adicionais, que
removem grande parte dos nutrientes, exceto a sacarose. O
açúcar branco é o último estágio do refino e só contém sacarose.
Além da cana, há sacarose em todas as frutas. A beterraba é outra
fonte de açúcar, incomum aqui no Brasil pelo clima, que não
favorece o seu cultivo em escala industrial, como é o caso da cana
de açúcar.
O açúcar de coco apareceu no nosso mercado recentemente.
Originário das Filipinas e da Indonésia, ele é obtido a partir da
seiva das flores do coqueiro. É bem rico em vários minerais e
vitaminas e tem um índice glicêmico (propriedade que o alimento
tem de elevar o teor de açúcar no sangue) muito menor do que o
da cana de açúcar, razão pelo qual tem sido muito procurado por
pessoas com diabetes.
Melhor usar os substitutos ou adoçante?
Sem dúvida, melhor usar os substitutos. O vício pelo sabor doce
acontece no cérebro, mas é percebido pelas papilas gustativas,
que precisam ser “reprogramadas”. Ao usar um adoçante, é
frequente o abuso da quantidade do mesmo, levando ao consumo
de preparações com um sabor exageradamente doce, o que
atrapalha no processo de reeducação da percepção de um
paladar mais suave para esse sabor.
Além disso, quando há desejo por um alimento doce, o cérebro
fica “esperando” receber a glicose (menor molécula de
carboidrato, da qual as células cerebrais se alimentam). Usando
um adoçante, isso não acontece e o cérebro não recebe o que
pediu. Dessa forma, ele tende a continuar mandando informações
para o consumo de carboidratos e doces na tentativa de obter o
que precisa.
Mesmo em situações onde o emagrecimento é um objetivo, o uso
de quantidade muitíssimo moderadas de melado de cana ou de
açúcar mascavo, sempre acompanhados de alimentos contendo
fibras, é mais benéfico do que o de adoçantes artificiais.

Tipo de Açúcar

Carboidratos (g)

Cálcio (mg)

Magnésio (mg)

Ferro (mg)

Melado

74.4

205

242

4.7

Mascavo

98.1

83

9

0.7

Branco

99.9

1

0

0.05
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seiva das flores do coqueiro. É bem rico em vários minerais e
vitaminas e tem um índice glicêmico (propriedade que o alimento
tem de elevar o teor de açúcar no sangue) muito menor do que o
da cana de açúcar, razão pelo qual tem sido muito procurado por
pessoas com diabetes.
Melhor usar os substitutos ou adoçante?
Sem dúvida, melhor usar os substitutos. O vício pelo sabor doce
acontece no cérebro, mas é percebido pelas papilas gustativas,
que precisam ser “reprogramadas”. Ao usar um adoçante, é
frequente o abuso da quantidade do mesmo, levando ao consumo
de preparações com um sabor exageradamente doce, o que
atrapalha no processo de reeducação da percepção de um
paladar mais suave para esse sabor.
Além disso, quando há desejo por um alimento doce, o cérebro
fica “esperando” receber a glicose (menor molécula de
carboidrato, da qual as células cerebrais se alimentam). Usando
um adoçante, isso não acontece e o cérebro não recebe o que
pediu. Dessa forma, ele tende a continuar mandando informações
para o consumo de carboidratos e doces na tentativa de obter o
que precisa.
Mesmo em situações onde o emagrecimento é um objetivo, o uso
de quantidade muitíssimo moderadas de melado de cana ou de
açúcar mascavo, sempre acompanhados de alimentos contendo
fibras, é mais benéfico do que o de adoçantes artificiais.

Tipo de Açúcar

Carboidratos (g)

Cálcio (mg)

Magnésio (mg)

Ferro (mg)

Melado

74.4

205

242

4.7

Mascavo

98.1

83

9

0.7

Branco

99.9

1

0

0.05

Escolhendo o óleo
Em princípio, dá para usar qualquer óleo, inclusive o
azeite, para refogar, assar, grelhar, temperar saladas e
legumes no vapor ou como ingrediente em pratos, tipo
bolos, tortas, panquecas, etc. O cuidado fica apenas
quando for uma fritura do tipo imersão (aquela do pastel
de feira), onde deve-se usar óleos que demoram mais para
“queimar”, como o de soja, canola, milho e girassol. Só um
lembretinho: as frituras devem sempre ser evitadas!

Que óleo usar no dia a dia
Por serem muito calóricos e alvo de informações
desencontradas, muita gente fica com dúvida na hora de
escolher o óleo para cozinhar e temperar.
Primeiro é importantíssimo saber que o grupo dos óleos e
gorduras precisa fazer parte da nossa alimentação diária,
uma vez que 20 a 25% do total das calorias ingeridas
devem ser proveniente dos alimentos que o compõe.
Óleos e gorduras fornecem ácidos graxos essenciais
(esses são as menores unidades que compõem as
moléculas de gordura) e desempenham importantes
funções no organismo, que vão desde compor as paredes
das células até ajudar na coagulação do sangue, formação
de hormônios e substâncias anti-inflamatórias. Além
disso, é na presença das gorduras da dieta que as
vitaminas A, D, E e K são absorvidas pelo organismo. São
as gorduras que conferem sabor aos alimentos
Há algumas diferenças entre óleos e gorduras, sendo a
forma física a mais fácil de identificar: em temperatura
ambiente, óleos são líquidos e gorduras são
pastosas/sólidas (basicamente pela presença da ligação
química do tipo saturada, que “endurece” a gordura).
Outra regrinha: óleos são de origem vegetal; gorduras, de
origem animal.
O coco joga nos dois times: até 25ºC aproximadamente,
ela é branca e sólida (quanto mais frio, mais endurecida) e
por isso chamada de gordura de coco. Acima dessa
temperatura, ela fica líquida e transparente, igual aos
outros óleos. A manteiga de cacau é parecida com a
gordura de coco, mas a temperatura para ela liquidificar é
maior: em torno de 35ºC.

O azeite extra virgem prensado a frio é o melhor óleo
(desses mais conhecidos) para usar sobre as preparações
já prontas, como saladas e legumes cozidos no vapor. Mas
não há qualquer problema em usá-lo para, por exemplo,
refogar legumes ou no preparo do arroz e do feijão. Nesse
caso, a oxidação não será tão significativa a ponto de
trazer danos à saúde.

Transgênico
Os óleos mais comumente encontrados no mercado são
transgênicos (geneticamente modificados): canola, soja e
milho. A canola não existe na natureza. Seu óleo é obtido a
partir de uma modificação na colza, uma planta de cujas
sementes se extrai um óleo utilizado na produção de
biodiesel. O óleo natural de colza tem um teor alto de
substâncias tóxicas ao organismo. No Canadá, algumas
sementes foram geneticamente modificadas para reduzir
o teor dessas substâncias até se transformar em um óleo
comestível, que foi batizado de CANOLA: CANadian Oil
Low Acid. Em outras palavras, óleo de canola será sempre
transgênico! Óleos de soja e de milho, se forem extraídos
de grãos orgânicos, não serão transgênicos.

Ômega 3
Presente especialmente nas sementes de linhaça e de
chia, o ômega 3 é uma gordura que nosso organismo não
consegue fabricar e, por isso, deve ser obtida diariamente
da dieta. Dentre suas funções, destacam-se ação sobre a
função imunológica e sobre a dilatação dos vasos,
controle da replicação celular e, especialmente, a ação
anti-inflamatória. O ômega 3 é usado para reduzir os
níveis de colesterol LDL (mais prejudicial) e aumentar o
HDL (mais protetor). Um colher de chá do óleo (ou duas
colheres de sopa da semente ligeiramente triturada)
garantem a necessidade diária. Pode ser consumido puro
ou sobre frutas, sucos, sopas, saladas, etc. Os óleos de
linhaça e de chia não podem ser levados ao fogo, pois
“queimam” facilmente. Eles devem ser adicionados sobre
o alimento já pronto, mesmo que ele esteja quente.

Abacate e Castanhas
O óleo desses alimentos chegou massivamente ao nosso
mercado há pouco tempo. Riquíssimos em gorduras
protetoras, eles deverão ser usados predominantemente
para temperar alimentos já prontos, como saladas e
legumes cozidos no vapor. Como o preço dos mesmos
ainda é um fator limitante, uma alternativa para apreciálos é usá-los misturado ao azeite.
Sugestão de mix de óleo para temperar salada: ½ parte de
azeite extra virgem, ¼ de óleo de macadâmia e ¼ de óleo
de semente de abóbora.

Gordura trans
É obtida a partir da hidrogenação (adição do elemento
químico hidrogênio) do óleo de soja e bastante utilizada
na indústria de alimentos, pois confere consistência e
crocância às preparações, além de aumentar o tempo de
prateleira dos mesmos. No processo de hidrogenação, há
formação da conhecida gordura trans, que eleva os níveis
do colesterol LDL e reduz o HDL, aumentado o risco de
doenças cardiovasculares. Ela pode ser identificada na
lista de ingredientes de bolachas, biscoitos, sorvetes,
pães, bolos, salgadinhos entre outros. Essa é melhor que
nunca seja consumida.

Óleos

Gorduras

Oliva (azeite), girassol,
gergelim, milho, soja,
amendoim, canola, coco

Coco, abacate, manteiga
de cacau, castanhas,
azeitona

No reino animal: óleo de
baleia, de fígado de
bacalhau e de tubarão

No reino animal:
manteiga, creme de
leite, banha de porco

Antinutrientes
Ácido fítico
Como próprio nome já diz, antinutriente é uma
substância presente em alguns alimentos que
atrapalha o aproveitamento dos nutrientes.
Muito comum em alimentos de origem vegetal,
alguns deles podem realmente comprometer a
absorção de alguns minerais.
Por isso, é importante saber onde encontrá-los e o
que fazer para anular o seus efeitos.
Vale lembrar que não são somente as pessoas que
não consomem alimentos de origem animal que
estão sujeitas à ação dos mesmos. Quem consome
alimentos de origem animal também deve prestar
atenção à presença dos antinutrientes.

Também chamado de fitato, ele é a reserva de “luz”
contida no grão, necessária para o processo de
germinação do mesmo. No nosso intestino, o fitato
atua como um “ladrão” de minerais, já que a ligação
química que acontece entre eles não é possível de ser
desfeita pelas nossas enzimas digestivas. Assim, o
fitato atrapalha muito o aproveitamento de nutrientes
importantes, especialmente do ferro e do zinco,
reduzindo significativamente a quantidade que poderia
ser absorvida.
Presente nas leguminosas em geral (todos os feijões,
grão-de-bico, lentilha, ervilha seca e fava), a solução
para neutralizá-lo é bastante simples: basta deixar os
grãos de remolho em água filtrada somente, por cerca
de 12 horas, em temperatura ambiente, e trocar a água
na hora de cozinhar. Ao ficarem úmidos, os grãos
passarão a usar o fitato no processo inicial de
germinação, de forma que, ao serem cozidos, já terão
um teor bem reduzido do mesmo. Em outras palavras,
deixar os grãos de remolho faz com que os mesmos
pensem que vão germinar e assim os força a utilizar o
fitato nesse período de remolho. Quando forem para a
panela, o nível de fitato não será mais significativo a
ponto de atrapalhar a absorção dos minerais.

Antinutrientes
Polifenois
São substâncias naturalmente encontradas em alguns alimentos, como frutas, verduras,
legumes, chás, café e cacau, que servem como um fator protetor para a planta. Para o nosso
organismo, têm função antioxidante e anti-inflamatória.
Mas, se é bom, porque está na lista de antinutrientes? Porque alguns deles, como os taninos
e as catequinas, presentes no café e em alguns chás (chá verde, preto, branco, mate,
banchá), podem atrapalhar a absorção de ferro. Por isso, essas bebidas não devem ser
ingeridas imediatamente depois do almoço e/ou do jantar. O ideal é aguardar pelo menos 2
horas para apreciar um delicioso cafezinho.

Ácido oxálico
Esse é outro composto que atrapalha a nossa saúde nutricional. O ácido oxálico, ou oxalato,
é a forma que as plantas têm de armazenar o cálcio nos seus tecidos e por isso a ligação
entre eles é muito forte. Quando consumimos algum alimento rico em oxalato dentro de
uma refeição rica em cálcio, a absorção desse mineral ficará comprometida. Como não
existe nenhum truque efetivo no preparo que reduza a ação desse composto (como existe
para os fitatos), a solução é evitar o consumo dos alimentos ricos em ácido oxálico,
especialmente pelas pessoas que têm perda de massa óssea.
E quem tem muito oxalato? Espinafre é o campeão, seguido da acelga, das folhas de
beterraba e do cacau. Quem tem saúde óssea boa pode tranquilamente consumir esse
alimentos, fazendo rodízio e dando preferência para os outros que também são ricos em
cálcio e pobres em oxalato, como a couve, o agrião e a rúcula. Já quem tem a massa óssea
reduzida deve consumir esses alimentos muito esporadicamente.

Uma palavrinha
sobre o ferro
Esse mineral, mencionado algumas vezes no texto
acima, é tão importante para o organismo que vale
algumas palavras sobre ele. Pessoas com perdas
regulares de sangue, como mulheres em idade fértil,
gestantes e crianças, devido a alta utilização nessas
fases da vida, e doadores de sangue precisam ficar ainda
mais atentas com a presença dos elementos que
atrapalham e dos que ajudam a garantir uma boa
absorção de ferro.

Sobre a absorção do ferro

O que atrapalha
Ácido fítico: colocar
remolho por 12 horas;

leguminosas

de

Polifenois: consumir café ou chás com
intervalo mínimo de 2 horas após almoço e
jantar;
Cálcio: não consumir laticínios na mesma
refeição que as leguminosas.

X
O que ajuda
Vitamina C, presente na acerola, goiaba,
mamão, kiwi, manga, morango, carambola,
laranja, mexerica, limão;
Outros ácidos:
málico (maçã);

cítrico

(limão,

laranja),

Estômago saudável: cuidado com o uso
regular e prolongado de antiácidos e
medicações para tratamento de gastrites;
Flora intestinal equilibrada: manter saúde
física e emocional, além de alimentação
integral, fresca e variada.

