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INTRODUÇÃO 
 

LEIA ESTE E-BOOK AGORA E EXPLORE A FORÇA DA 

NATUREZA EM SEU BENEFÍCIO! 

 

Ao longo de 4 anos a rubrica A Força da Natureza do blog Stop Cancer Portugal tem 

revelado novas facetas da qualidade nutricional de muitos alimentos, sempre com 

artigos originais que reúnem informação atualizada e suportada cientificamente. Mas 

porquê? Porque queremos sobretudo oferecer informação qualificada para que saiba 

com rigor o que cada alimento pode representar para quem quer adotar um estilo de 

vida saudável. 

Cada alimento é constituído por diferentes elementos nutritivos, os nutrientes. Se há 

nutrientes que precisam de ser ingeridos em maior quantidade ou mais vezes, outros 

há que pequenas quantidades são suficientes. Combinar os alimentos para aceder a 

todos os nutrientes na sua diversidade é a resposta para alcançar uma alimentação 

saudável. Precisamos somente de os incluir corretamente na alimentação diária para 

usufruir das forças naturais que os alimentos proporcionam. 

Para facilitar a sua descoberta, resolvemos criar o E-Book gratuito 25 ALIMENTOS 

ESSENCIAIS PARA ADOTAR UM ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL que tem nas mãos. 

Reunimos aqui os textos sobre 25 alimentos que foram mais lidos pela nossa vasta 

audiência nos últimos 4 anos, pois acreditamos que sejam os temas que vão ao 

encontro das expectativas da maioria. No entanto, saiba desde já que na rubrica 

quinzenal A Força da Natureza encontra mais análises rigorosas sobre inúmeros 

alimentos. 

http://www.stopcancerportugal.com/category/rubricas/a-forca-da-natureza/
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Os frutos, os legumes e outros produtos hortícolas estão em maioria, simplesmente 

porque devem estar na nossa alimentação, sempre! Mas, quase todos os grupos de 

alimentos têm sido alvo de estudo neste espaço. A Força da Natureza visa 

particularmente alimentos que até agora ainda não constituíram alvo de pesquisa 

científica organizada. Esta rubrica tem o objetivo de proporcionar informação 

atualizada, com suporte científico, para que conheça, sob uma perspetiva diferente, 

novas facetas da qualidade nutricional dos alimentos, individualmente ou em 

combinação entre si. 

Cada alimento apresenta uma composição nutricional única, tal como se tratasse de 

uma impressão digital. Quando se combinam vários alimentos, há diferentes nutrientes 

e diferentes substâncias fitoquímicas que são disponibilizados, dando acesso a uma 

grande diversidade nutricional. 

Só uma alimentação variada pode permitir, ao organismo, assegurar as suas múltiplas 

tarefas e fortalecer as defesas naturais, tão importantes para a prevenção das doenças. 

Misturar as diferenças e saber tirar partido de todos os alimentos, beneficiando da 

existência de nutrientes diferentes, é encontrar o equilíbrio nutricional que promove a 

saúde, previne doenças e que está ao alcance de todos. Lembre-se: o melhor complexo 

de vitaminas está na natureza! E boa leitura!  

 

Todos os conteúdos deste documento são cientificamente 

certificados e estão publicados no blog Stop Cancer Portugal em 

http://www.stopcancerportugal.com/, estando registados e 

protegidos os seus direitos autorais. 

 

http://www.stopcancerportugal.com/category/rubricas/a-forca-da-natureza/
http://www.stopcancerportugal.com/
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FISÁLIS 
 

 
 

A fisális é um fruto que cresce protegido por um invólucro semelhante a um pequeno 

capuz. Os ingleses chamam-na de golden berry ou baga dourada. Em Portugal, já é 

comum, hoje em dia, encontrar uma ou duas fisális nos bolos de pastelaria, dando-lhes 

um toque decorativo. Mas esta baga tem mais para dar além do mero papel decorativo. 

É especialmente rica em vitamina C, fornecendo 46 mg por 100 g, e atinge assim uma 

quantidade semelhante à da laranja (50 mg/100g). Reúne também excelentes níveis de 

fósforo e fibras (4,9 g/100 g), bem como de pró-vitamina A, o que identifica desde logo 

a sua riqueza em carotenóides, onde prevalece o β-caroteno, já explicados os seus 

benefícios, em rubricas anteriores, a propósito de outros frutos e legumes. 

A quercetina é o composto fenólico encontrado em maior quantidade na fisális. Este 

fitoquímico tem acção anti-inflamatória, anti-alérgica e anticancerígena, confirmadas 

por diferentes estudos. Da família de flavonóides estão ainda presentes, nas bagas de 

fisális, a miricetina e o kaempferol, conhecidos por exercer outros efeitos benéficos na 

saúde. Em matéria de constituintes bioativos, a fisális oferece uma novidade, as 

withanolides, um grupo de lactonas esteroides naturais; até ver, a sua distribuição é 

limitada, apenas se encontrando no mundo vegetal, no género Solanaceae. Foram 

identificados 7 withanolides na baga fisális com atividades farmacológicas 

significativas: anti-microbiana, antitumoral, anti-inflamatória, imunomoduladora e 

hepatoprotetora. 

Deste grupo, há 4 withanolides que evidenciaram atividade citotóxica contra as linhas 

celulares do cancro do pulmão (A549), da mama (MDA-MB-231 e MCF7) e do 

hepatocarcinoma (Hep G2 e Hep 3B). As bagas douradas colhem-se entre os meses de 

setembro e outubro. Ficam maduras por esta altura e por isso tornam-se doces. Depois 

de entender a sua composição interior, que não se vê, mas a sua utilidade na 

prevenção das doenças e na manutenção do estado de saúde está lá, prove-as e depois 

tire as suas conclusões. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Withanolide
http://pt.wikipedia.org/wiki/Solanaceae
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ANONA 

 
 

Passou por ela e não reparou? É possível, a anona é relativamente discreta. Quem 

nunca provou uma anona, uma delícia tropical, à primeira vista não dá nada por ela. 

Não liberta cheiro que acione as papilas gustativas, como acontece com outros frutos, 

nem o seu visual exterior é o mais atrativo. Tem um tom verde-claro que vai 

escurecendo com o processo de amadurecimento e o seu formato arredondado 

irregular exibe um aspeto escamoso. Quando cortada, a polpa é branca e divide-se em 

pequenos gomos poliédricos: cada gomo encerra uma semente grande e escura. Enfim, 

no global, o aspeto geral da anona não é encorajador para comprar, provar e gostar.  

Mas a curiosidade humana e o desejo de aventura, de procurar novas experiências 

pode revelar sabores novos e únicos, como é o caso, elevando a anona para o lugar de 

favorita. Existem pelo menos 62 variedades de anona. Talvez seja por isso que, e só no 

mundo lusófono, esta fruta tenha diferentes denominações: coração negro 

(denominação dada no Arquipélago dos Açores e da Madeira), fruta-do-conde, fruta-

pinha ou graviola, tudo vai dar à mesma fruta, a anona. 

Aperte o cinto, vamos agora iniciar uma viagem ao mundo dos nutrientes da anona. É 

uma fruta onde predominam as vitaminas C e B6, alguns minerais (potássio, cobre e 

magnésio), que se acompanham por uma excelente dose de fibra dietética (2,3 gramas 

por cada 100 gramas de polpa de anona) onde sobressaem as fibras insolúveis em 

detrimento das solúveis. 

Dois estudos recentes revelam a presença de duas classes de fitoquímicos na anona: a 

classe dos flavonóides, representada pela epicatequina, a quercetina e a kaempferol, e 

a classe das acetogeninas, em altas concentrações, uma classe que parece possuir 

efeitos anti-inflamatórios e anti-tumorais. Há muitos estudos científicos a relacionar um 

menor risco de aparecimento de alguns tipos de cancro com a ingestão diária de frutas 

e legumes com estas características. 
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Através do seu consumo, há uma concentração abundante de vitaminas, minerais, 

fibras e fitoquímicos, o conjunto identificado com a capacidade anti-neoplásica. Um 

estudo publicado na revista Nutrition and Cancer, em Junho de 2011, registou um 

efeito protetor da anona, por inibição do crescimento tumoral da linha celular MDA-

MB-468, no carcinoma da mama. 

Ouve-se falar de previsões, já com séculos de existência, em que o ano 2012 estará 

ligado a acontecimentos invulgares. De facto, agora que ele está aí e que parece 

prometer ser tão diferente, fica a proposta: teste a anona, provavelmente ela também 

invulgar, mas mais uma fruta para que a sua alimentação seja tão variada quanto 

possível. 
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DIÓSPIRO 

 
 

Quando se faz uma pesquisa sobre um determinado tema encontram-se informações 

que, por vezes, nada têm  a ver com o objetivo principal, mas que podem servir outros 

propósitos, estes também de teor educativo. José Teixeira, investigador da 

Universidade do Minho, no seu texto “ Linguística… para poetas: o papel e as inter-

relações das Ciências da Linguagem perante as outras ciências”, refere que muitos de 

nós, portugueses, pronunciam mal a palavra dióspiro. Passo a citar: […] Ouve-se 

alguém a dizer, imaginemos: “No mercado os diospiros estavam caros.”. De repente a 

imagem e o som param e aparece o dono da norma: “como disse?! Diospiro?! Não sabe 

que não se pode dizer diospiro, mas dióspiro? Vem do grego διóσπυρος, etc…”  

E pronto! Aí está a lição de “linguística” dada. O locutor de serviço louva a sabedoria 

demonstrada e promete que vai passar a dizer dióspiro […]. Esclarecidos sobre o modo 

como se diz dióspiro, também os entendidos em sabores recomendam que este fruto 

deve ser comido bem maduro, o que suaviza o seu sabor adstringente, um conselho 

para quem até hoje nunca “tocou” neste fruto. 

Pela minha experiência pessoal com os dióspiros, sugiro-lhe que, se os provou há 

alguns anos e não gostou, faça agora uma nova tentativa; pode ser que mude de 

opinião, como me aconteceu. Simplesmente estavam verdes quando os provei, ditando 

a minha aversão imediata a tal fruto. Hoje, aguardo com expetativa a sua chegada ao 

mercado de frescos.  

Há alguns benefícios em incluir o dióspiro, agora durante estes meses do Outono. É 

mais uma opção contribuindo, assim, para que faça uma alimentação variada, regra 

básica da alimentação saudável. Há estudos realizados para avaliar o dióspiro que 

revelaram as suas vantagens nutricionais. É muito rico em água e fibra (80.3 g e 4 g 

respetivamente por 100 g de fruto fresco), em diversos minerais (magnésio, ferro, 

zinco, cobre e manganésio) e uma apreciável quantidade de vitamina C (7.5 mg/100g).  
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É um dos frutos mais bioativos e esta capacidade deve-se à presença de fitoquímicos, 

tais como os carotenóides, em particular a ß–criptoxantina,  a zeaxantina e o 

betacaroteno, e de um grupo específico de polifenóis, denominados taninos. Os taninos 

presentes no dióspiro mostraram ter um efeito 20 vezes mais potente que a atividade 

antioxidante da vitamina E. 

O potencial anticarcinogénico e antimutagénico dos taninos parece estar relacionado 

com a sua capacidade antioxidante, traduzindo-se numa proteção contra os danos 

oxidativos a nível celular e na inibição da produção de radicais livres responsáveis por 

induzir alterações celulares envolvidas em doenças como a aterosclerose, as doenças 

inflamatórias e o cancro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stopcancerportugal.com/2010/03/07/prevenir-o-cancro-todos-os-dias-continuacao/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caroten%C3%B3ides
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tanino
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BELDROEGA 

 
 

O meu nome é Beldroega. Os especialistas em botânica chamam-me de Portulaca 

oleracea e sou uma planta selvagem comestível. Mas, para maioria dos humanos, sou 

considerada uma espécie de erva daninha, daquelas indesejáveis, que parecem brotar 

espontaneamente pelos quintais e hortas. 

Nos anos 80 fui alvo de alguns estudos bioquímicos e, entre todos os vegetais de folha 

escura até hoje examinados, sou considerada a melhor fonte de ómega-3. Ora, o 

ómega-3 é um dos ácidos gordos essenciais com um papel fundamental, não só no 

crescimento e desenvolvimento normal do corpo humano, mas também na prevenção 

e tratamento de determinadas doenças como as cardiovasculares, hipertensão, 

diabetes, artrite e outros distúrbios inflamatórios e autoimunes e ainda no cancro. 

Atualmente posso considerar que a minha notoriedade está em franca progressão. 

Ainda este ano, a revista científica International Journal of Molecular Sciences 

reconheceu-me outros efeitos benéficos devido aos níveis elevados que apresento de 

vitamina C, α-tocoferol, β-caroteno e glutationa. Os efeitos benéficos da glutationa 

foram demostrados em estudos clínicos: é capaz de proteger as células dos processos 

carcinogénicos através da sua ação antioxidante e ligação a compostos químicos 

mutagénicos, atuando direta ou indiretamente, mantendo os níveis funcionais de 

outras substancias antioxidantes como as vitaminas C e E, envolvendo-se na síntese e 

reparação do DNA e aumentando a resposta imune.  

Possuo ainda cálcio, magnésio, potássio, ferro e zinco em concentrações que 

aumentam com a maturação das folhas. Todo este valor nutricional providencia uma 

ampla atividade biológica, com uma capacidade antioxidante marcada. Portanto, sou 

um vegetal excelente para incluir na alimentação. Os que já me conhecem sabem fazer 

de mim um bom esparregado ou uma sopa deliciosa quando me combinam com outros 

vegetais. O meu nome é Bel, Beldroega, um vegetal que deixou de ser secreto, ao 

serviço da sua saúde!  
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NABO & 

NABIÇA 
 

 

Embora apresentem aspetos muito diferentes, o nabo e a nabiça são legumes com a 

mesma origem. São verdadeiras brassicas, da família das couves. O nabo é uma raiz e a 

nabiça é claramente a folha. Esta classificação, quanto à constituição, da planta 

destinada à alimentação não oferece dúvidas. Têm destinos diferentes mas utilizam-se 

quase sempre na confeção de coisas muito simples, deliciosas e saudáveis como são as 

sopas e as saladas. Ainda não são considerados alimentos tipo gourmet, mas quando 

colhidos tenros, em cru ou cozidos ao vapor, podem surpreender o paladar. O nabo, 

por exemplo, tem um sabor doce e suave, semelhante a nozes. A energia que estes dois 

legumes frescos proporcionam é desprezível: 28 e 32 calorias, respetivamente para o 

nabo e para a nabiça, por cada 100 gramas de parte comestível. Para quem se 

preocupa em manter um peso saudável, sinta-se livre para os inserir no prato. 

A sua riqueza nutricional expressa-se pela fibra dietética que disponibiliza (1,8 g para o 

nabo e 3,2 g para a nabiça, por cada 100 g), sendo muito vantajosa para quem sofre de 

obstipação, e  pela ampla variedade de vitaminas (K, A, C, E, folatos e B6) e minerais 

(manganésio, cálcio, cobre, magnésio e potássio), possibilitando uma ingestão 

adequada destes nutrientes essenciais. O nabo e a nabiça também facilitam o acesso a 

um conjunto de compostos biologicamente ativos, os fitoquímicos. Os resultados de 

um estudo português revelaram a presença de 14 compostos fenólicos, exibindo um 

forte potencial antioxidante. 

No entanto, o melhor do nabo e da nabiça está nas concentrações elevadas em 

glucosinolatos, os percursores dos isotiocianatos. Através da ação enzimática da 

mirosinase no intestino, os glucosinolatos são hidrolisados e transformados em 

diversos metabolitos, entre eles 3 isotiocianatos, identificados quimicamente por 3-

butenil, 4-pentenil e β-feniletil isotiocinato e com um teor total a variar entre 147 a 151 

μmol/100 g. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brassicaceae
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Atualmente estão bem documentados os efeitos anticancerígenos destas substâncias 

na prevenção do cancro do pulmão, colon, fígado, estômago e mama. Estão já 

identificados alguns dos mecanismos: indução da apoptose, regulação e inibição da 

proliferação das células tumorais; conseguem aumentar eficazmente a excreção 

urinária de substâncias cancerígenas, como são as aminas heterocíclicas encontradas 

nas carnes. 

É caso para dizer: seja moderado com as chouriças e coma mais nabiças! 
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NÊSPERAS 

 
 

Os portugueses decidiram dar nomes diferentes ao fruto Eriobotrya japonica: nêsperas 

no sul, magnórios no norte. O importante é que, quer esteja no Minho ou no Algarve, 

aproveite e usufrua dos benefícios deste fruto, durante a primavera e até ao início do 

verão. O consumo diário de fruta é de extrema importância para que a alimentação 

possa exercer a sua função de promotora da saúde, para além do seu valor nutritivo 

básico. 

Comer fruta não é só comer banana, maçã e laranja, como frequentemente acontece. 

Não pode haver displicência quando é extensa a variedade de fruta que a natureza 

oferece e de um modo irrepreensivelmente organizado e cíclico. Seguindo a colheita 

natural da fruta, não há porque ficar aborrecido nem restringir o paladar a apenas três 

ou quatro sabores todos os dias, todas as semanas, ad eternum. 

A receita para comer fruta de forma saudável é simples: deve acrescentar-se variedade 

num contexto de equilíbrio. O que podem nêsperas ou magnórios acrescentar? Opte 

por 4 unidades, procurando as nêsperas que apresentem um peso médio de 50 gramas. 

Depois de retirada a casca e os caroços receberá uma boa quantidade de vitamina A 

(2139 IU), de potássio e manganésio, bem como de fibras (2,38 g), das quais 

sobressaem as fibras insolúveis. 

Estão ainda presentes quantidades moderadas de outros micronutrientes como a 

vitamina B6 ou a epicatequina, uma substância fitoquímica já abordada neste espaço. A 

vitamina B6 ou piridoxina tem algumas funções importantes no desenvolvimento dos 

mecanismos celulares que envolvem a excitabilidade neuronal, na redução dos níveis 

de homocisteína no sangue ou, ainda, na prevenção da anemia megaloblástica. 

Nos últimos 30 anos, a investigação clínica intensificou a pesquisa para compreender as 

supostas ligações entre vitamina B6 e cancro. 
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Recentemente a revista World Journal of Gastroenterology enfatiza o papel da vitamina 

B6 que está ligada a mais de 100 reações e pode contribuir para reduzir o risco do 

cancro colo-retal por diferentes vias: através do metabolismo de síntese e metilação do 

DNA, na redução da inflamação, da proliferação celular e também do stress oxidativo. 

As nêsperas ou magnórios têm o seu valor, por isso procure-os no tempo certo e não 

coma sempre o mesmo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

25 ALIMENTOS ESSENCIAIS PARA 

ADOTAR UM ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL 

 

14 

 

BATATA 

DOCE 
 

 

Anticancerígena, antioxidante e cardioprotetora: são estes os principais efeitos da 

batata-doce na promoção da saúde. Nos últimos anos foram publicados vários estudos 

indicando este tubérculo como uma fonte de diferentes componentes bioativos. 

Conhecem-se, pelo menos, quatrocentas variedades de batata-doce, com diferentes 

formas, tamanhos e cores, da pele e polpa, e, dependendo das características físicas, 

assim são variados também o teor em fitoquímicos e outros compostos.  

No entanto, em todas as variedades estão presentes: os ácidos hidroxicinámicos (ácido 

cafeico e clorogénico) que exibem atividade antioxidante; as antocianinas que 

transmitem a tonalidade roxa e têm atividade anticancerígena e anti-inflamatória, 

registadas em numerosos estudos; as cumarinas, com propriedades de anti coagulação, 

úteis na prevenção das doenças cardiovasculares; um composto denominado inibidor 

da tripsina que revelou capacidade em travar a proliferação de células e induzir a 

apoptose das células NB4 da leucemia promielocítica. 

Para além de tudo isto, a batata-doce é altamente nutritiva. Depois de cozinhada com 

casca, proporciona uma dose ótima de vitaminas (A, C e B6), minerais (manganésio e 

potássio) e fibras dietéticas, 3,3 gramas por cada 100 gramas de batata-doce.  

Tudo isto acompanhado de 90 calorias, o que é um valor energético razoável. É 

deliciosa a batata-doce depois de simplesmente assada, cozida ou reduzida a puré para 

acompanhar uma fatia de carne do lombo de porco, de preferência bísaro da região 

transmontana. Quanto mais roxa melhor! A batata-doce de Aljezur, variedade Lira, tem 

a pele roxa e polpa amarela e recebeu recentemente a certificação comunitária de 

Indicação Geográfica Protegida (IGP). 
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COURGETTE 
 

 

Será que existe alguma técnica que ajude, adultos e crianças, a ultrapassara fraca 

adesão ao consumo diário de legumes? Nunca, até agora, foram publicados, em tantos 

artigos científicos, dados sobre o baixo consumo de vegetais entre diferentes 

populações e de uma forma global; também nunca antes se alertou, em tantos outros 

artigos, para a importância de comer legumes diariamente, com recomendações 

mínimas diárias prescritas por instituições de renome internacional. Ainda assim, os 

resultados insistem em não aparecer! 

Teremos que aceitar que muito há por fazer para que adultos e crianças compreendam 

a importância de uma alimentação rica em legumes e mudem o rumo dos 

acontecimentos, não como resignados, mas como participantes ativos. E o primeiro 

passo para esta aceitação pode começar com o exercício consciente de procurar saber 

mais sobre os alimentos vegetais. Quando conhecemos mais, há mais opções e 

podemos tomar decisões que nos agradam. Por exemplo, o que é que sabe acerca da 

courgette? 

Uma coisa já deve saber: é que é parente das abóboras, a enorme família das 

cucurbitáceas, e que até pode ser confundida com um pepino, pelos principiantes na 

cozinha. Mas, a courgette passou a ser mais conhecida foi por libertar as mulheres 

portuguesas da sopa com batata! Mas, será que não podemos esperar da courgette 

outra qualidade que não a de mero papel de substituta de um tubérculo,  a batata? 

Claro que podemos! 

As variedades de courgette mais populares são a Zucchini e a Defender. Têm um miolo 

macio, de sabor pouco marcado, quase neutro, o que é um ponto a seu favor para ser 

introduzida, sem darem por ela, na alimentação dos que não apreciam legumes ou que 

lidam mal com os sabores intensos de alguns vegetais. Já é um bom começo!  
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A courgette é tipicamente um legume de verão, por isso está sempre pronta para ser 

grelhada em rodelas ou fatias, temperada com azeite e algumas pedras de sal, uma 

forma simples para acompanhar refeições de peixe. Pode misturá-la com ovos, massas 

ou juntamente com outros legumes, sem libertar qualquer odor ou sabor que possa 

afastar os mais renitentes ao consumo de legumes. O consumo de 100 gramas de 

courgette, que equivalem, mais ou menos, a 6 rodelas, tem um valor calórico muito 

baixo: cerca de 16 calorias. 

Em 100 gramas de courgette, 94,8 gramas são de água, mas, para além disto, ela dá um 

contributo nutricional razoável em fibras, vitamina C, B6, B2 e manganésio, o que 

permite ajudar a completar as suas necessidades diárias nestes micronutrientes. Sabe-

se, também, que se obtém alguns miligramas de quercetina (0.66 miligramas) uma 

substancia fitoquímica da classe dos flavonóides, já algumas vezes anteriormente 

abordada a propósito de outros alimentos vegetais e dos seus potenciais efeitos 

protetores. 

A courgette não é apenas a substituta que torna a sopa livre de batata, usurpando o 

seu lugar, ela é mais do que isso! Ela é a facilitadora por auxiliar a presença mais 

constante dos alimentos de origem vegetal nos pratos das crianças e de muitos adultos. 
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TÂMARA 

 
 

Durante uma vista à Feira Medieval de Silves rendi-me a um fruto que veio do deserto. 

Foi lá que experimentei, pela primeira vez, o fruto da tamareira e nas mais diversas 

apresentações: frescas ou secas (passas da tâmara), de tamanhos diversos, prensadas 

em bolo com amêndoas, etc. Depois do teste, procuro comprá-las sempre que posso.  

As tâmaras a que me refiro, na verdade, são diferentes das que encontramos nas 

superfícies comerciais: são maiores, medem cerca de 5 centímetros e pesam 20 

gramas; muito suaves, com um travo quente e doce, resultam apenas do seu tempo de 

exposição ao sol. Como pode no meio do deserto, nascer e crescer um fruto tão rico? 

As passas de tâmara são, não há dúvida, um exemplo da força da natureza. É 

frequente, hoje, as recomendações para uma dieta saudável serem baseadas na 

ingestão de alimentos pobres em sódio, colesterol e gordura, mas, por outro lado, ricos 

em fibras. As passas de tâmara encaixam rigorosamente neste perfil nutricional, o que 

determina uma funcionalidade única, acarretando benefícios para a saúde.  

É extensa a composição, da tâmara, em nutrientes. Contém uma variedade de 

vitaminas do complexo B (B1, B2, B3, B6, B9), vitamina A e C. Estas vitaminas têm funções 

fundamentais na gestão da saúde do organismo: no metabolismo dos hidratos de 

carbono; no controlo sanguíneo dos níveis da glicose e dos ácidos gordos para regular 

uma distribuição constante de energia; na produção da hemoglobina, para controlo da 

anemia. Estão também presentes minerais essenciais: o magnésio e o cálcio, participam 

no correcto desenvolvimento ósseo e no metabolismo energético; o ferro, intervem na 

produção de células vermelhas do sangue, responsáveis pelo transporte de todos os 

nutrientes e para todas as células do corpo; o potássio, que contribui para a 

manutenção e equilíbrio do sistema nervoso e para o bom funcionamento dos 

músculos; o fósforo, trabalha em equipa com o cálcio, para o crescimento e resistência 

óssea; o selénio actua no crescimento e reparação celular, ajudando a travar o 

envelhecimento. 

http://www.cm-silves.pt/portal_autarquico/silves/v_pt-PT/menu_turista/concelho/feira_medieval/
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A tâmara também é fonte natural de açúcares, como a glicose, a frutose e a 

sucrose,  proporcionando a libertação instantânea de energia. Para além disto, o seu 

elevado conteúdo em fibras ajuda a regular o intestino e a prevenir a obstipação. 

Alguns estudos investigaram os componentes fitoquímicos da tâmara e revelaram a 

presença de antocianidinas, ácidos fenólicos, esteróis, carotenoides, procianidinas e 

flavonóides, conhecidos hoje por possuírem múltiplos efeitos benéficos na saúde. 

A informação científica, suportada por diferentes tipos de estudos, concede às tâmaras 

propriedades farmacológicas distintas: anti-hiperlipidémica, anticancerígena, gastro-

protectora, hepato-protectora e nefro-protectora. Mesmo para quem já tem hábitos 

alimentares saudáveis regulares, às vezes há dias menos bons. Por força das 

circunstâncias, há momentos em que acabamos por comer qualquer coisa, em 

qualquer lugar e fora de horas, o que faz com que não recebamos a quantidade diária 

necessária de alguns nutrientes, por exemplo, os minerais. Nestes dias, algumas 

tâmaras podem ser ideais: suplementam o aporte dos nutrientes em falta e salvam o 

dia. 
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ALHO 

 
 

Dois dentes de alho utilizados diariamente são suficientes para acionar um complexo 

escudo protector e aproveitar ao máximo as suas qualidades terapêuticas na prevenção 

das principais doenças crónicas - as doenças cardiovasculares e o cancro. A cor branca, 

o aroma e o gosto intenso do alho são as características inerentes da mistura 

concentrada de vários compostos fitoquímicos . Alguns destes fitoquímicos são ricos 

em moléculas de enxofre que interagem sinergicamente e que são o alvo principal das 

múltiplas pesquisas sobre os efeitos do alho na saúde. Depois de cortar, picar, triturar 

ou esmagar o alho, é desencadeada uma reacção em cadeia originada por uma enzima, 

a allinase que transforma a alicina em pelo menos 3 moléculas com actividades 

biológicas muito interessantes e que são: o diallyl sulfide, o diallyl disulfide e o diallyl 

trisulfide. 

Este último, o diallyl trisulfide (DATS), é hoje reconhecido por diferentes estudos como 

o agente antitumoral mais eficaz. Induz a paragem do ciclo celular e conduz à morte, 

por apoptose, vários tipos de células tumorais, impedindo desta forma a progressão 

das células cancerígenas. Os dados científicos, hoje disponíveis, destacam o papel 

preventivo do alho em cancros do sistema digestivo - esófago, estômago e colon. Em 

estudos mais recentes, este composto, o DATS, já mostrou apresentar concentrações 

citotóxicas também eficazes para a diminuição do carcinoma da mama (linha celular 

MDA-MB-231), do pulmão e da próstata. 

Para além da redução do risco de cancro, o consumo diário de alho na alimentação está 

associado a diversos efeitos cardioprotectores como se verifica com a redução 

significativa da agregação plaquetária e formação de coágulos; com a redução dos 

níveis séricos do colesterol; com a inibição da actividade de enzimas inflamatórias e 

outros componentes envolvidos no processo de inflamação e que estão directamente 

responsabilizados na formação da aterosclerose e no endurecimento das artérias.  

 



  

25 ALIMENTOS ESSENCIAIS PARA 

ADOTAR UM ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL 

 

20 

 

 

Outros estudos alargam ainda as propriedades do alho complementando-o com a 

actividade anti-envelhecimento, por melhoria do sistema imunológico e da circulação, 

retardamento do envelhecimento da pele e na prevenção das cataratas, da 

degeneração macular e da artrite. 

O alho é um ingrediente clássico das aromáticas e nutritivas culturas gastronómicas 

espalhadas pelo mundo mas é curioso como se encontra ausente na última geração de 

comida, os menus fast-food. Não podemos pedir: quero um menu XPTO com muito 

alho ou com pouco alho, porque simplesmente não tem nenhum! 
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PÃO 

 
 

Ao longo da História da Humanidade o pão tem sido o alimento eleito como o símbolo 

da vida das pessoas em sociedade. O pão é o único alimento com uma dimensão 

espiritual, económica, política, democrática e social, surgindo, de forma tão diversa, 

como sinónimo de fonte de vida, solidariedade, partilha, unidade, luta, justiça, 

abundância, fome, enfim, entre outras. 

Com todas as mudanças económicas e sociais que estamos a viver, as discussões 

filosóficas acerca de haver ou não “pão para todos” estão a regressar e outras ideias 

certamente irão surgir também. Mas, desta vez, a expressão ”pão para todos” vai ser 

aqui usada apenas com bases científicas e simplesmente com o objetivo de defender a 

posição do pão e assim o seu retorno à alimentação diária de todos e de acordo com as 

necessidades nutricionais nas diferentes faixas etárias. 

Os erros que fomos cometendo, sobretudo nas últimas três décadas, ao trocarmos o 

pão fresco do dia pelo mercado poderoso dos alimentos processados são agora visíveis 

e reais. Trocámos o pão nutritivo pelo vazio das bolachas, bolos e pasteis muito 

energéticos, em que prevalecem os açúcares simples e as gorduras saturadas e onde as 

vitaminas, os minerais e as fibras estão ausentes. Estamos mais pesados, mais 

obstipados e mais pobres. 

Esta troca não beneficiou a saúde de cada um e muito menos a sua carteira. Todos os 

produtos alimentares que têm vindo a substituir o pão são mais dispendiosos e isso é 

evidente quando comparamos os preços. Independentemente da farinha usada, trigo, 

milho, centeio ou de mistura de cereais, o preço do quilo do pão não ultrapassa os 2,5 

euros; se falarmos de bolachas, bolos ou pastéis, aí o preço já se encontra sempre 

acima dos 6 euros por quilo. 
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Voltar a introduzir o pão na alimentação, feito a partir de grãos integrais de trigo, 

milho, centeio ou de mistura, contendo todas as suas frações - farelo, endosperma e 

gérmen, é uma medida duplamente favorável para uma alimentação mais cuidada e 

económica. O pão é intensivamente rico em diversos nutrientes e outros compostos 

encontrados nas diferentes camadas que compõem os grãos integrais e todos eles com 

benefícios reconhecidos para a saúde. 

De acordo com as pesquisas mais recentes, os grãos integrais são ricos em fibras 

dietéticas, ácidos gordos essenciais, vitaminas do grupo B, vitamina E, magnésio, 

selénio, potássio, ferro, compostos fenólicos e fitoestrogénios, sobretudo a classe das 

ligninas. No que respeita ao grupo das ligninas, os seus mecanismos de ação têm sido 

um alvo recente de investigação; alguns estudos sugerem benefícios na ingestão 

elevada de ligninas na redução do risco de cancro da mama em mulheres pós-

menopáusicas. São fontes concentradas de ligninas os grãos integrais de trigo, aveia e 

centeio. 

A investigação e os últimos resultados publicados corroboram a orientação de que o 

consumo regular de pão (de centeio, de trigo ou de mistura de grãos integrais) reduz o 

risco das doenças cardiovasculares, da diabetes tipo 2, de algumas patologias 

gastrointestinais e de certos tipos de cancro, tais como: coloretal na mulher, estômago, 

boca/garganta, trato digestivo superior e endométrio. Depois disto, sabemos que ao 

introduzir o pão na alimentação diária, de forma equilibrada, ficaremos mais saudáveis, 

melhor nutridos e mais ricos! 

 

 

 

 

 



  

25 ALIMENTOS ESSENCIAIS PARA 

ADOTAR UM ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL 

 

23 

 

BETERRABA 

 
 

Nua e crua é como deve comer a beterraba: depois de bem lavada e descascada, a 

beterraba está pronta para fornecer vários nutrientes. Os principais nutrientes da 

beterraba são o folato, o manganésio, o potássio, as fibras e pequenas quantidades de 

vitamina C, magnésio e ferro. Além destes nutrientes, também encontrados noutros 

legumes, a beterraba tem uma particularidade e que a distingue: contem um grupo 

único de pigmentos azotados solúveis, responsáveis pela sua cor vermelha intensa, as 

betalaínas. Na beterraba, e no que respeita às betalaínas, a mais abundante é a 

betacianina-betanina, denominada simplesmente por betanina e com excelentes 

concentrações entre os 300 a 600 mg/kg. 

Pelo que os estudos evidenciam, as betalaínas são compostos fitoquímicos que revelam 

uma potente atividade antioxidante, classificando a beterraba como um dos 10 

vegetais com maior poder de proteção contra os radicais livres e de combate ao stress 

oxidativo, mecanismo este identificado por promover a inflamação e a carcinogénese. 

Depois de mais de quinze anos de investigação com o grupo das betalaínas, há estudos 

que apontam para os seus efeitos benéficos no cancro do pulmão. Um estudo 

publicado no British Journal of Nutrition verificou que o sumo de beterraba pode baixar 

a pressão arterial, contribuindo para a prevenção e tratamento da hipertensão, um dos 

fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Escolha 

beterrabas frescas, jovens e pequenas, com um tamanho semelhante ao de uma bola 

de golfe, de pele firme e cor vermelha escura. 

Experimente uma combinação de beterraba, cenoura, pepino e pimento. Todos estes 

legumes crus, ralados ou em fatias muito finas, temperados com azeite, sumo de limão 

e salsa picada. É deliciosa e é uma entrada famosa da gastronomia francesa. Mais 

simples do que isto, em sumo.  
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ALHO 

FRANCÊS 
 

 

O alho francês está disponível o ano inteiro na zona dos frescos dos supermercados, 

mas, na realidade, só se deveria consumir este produto hortícola nos meses em que a 

Natureza os disponibiliza, isto é, entre janeiro e abril e depois na segunda colheita do 

ano, entre setembro e dezembro. É ao longo destes meses que pode fazer boas sopas e 

outras receitas com este legume. Fora destes meses deveríamos fazer por descansar do 

seu paladar para não nos cansarmos de comer sempre a mesma coisa. Por isso, entre 

maio e agosto dê lugar a outros produtos hortícolas próprios desses meses. 

O alho francês é um dos membros da família das cebolas, as liliáceas. É um produto 

hortícola interessante porque pode ser uma alternativa à cebola, isto para quem não a 

aprecia, quer pelo sabor, quer pela sua textura. Por outro lado e uma vez que devemos 

consumir os produtos de acordo com a sua época natural de colheita, saiba como o 

alho francês e a cebola se substituem: quando não há colheita de alho francês (de 

maio a agosto), há colheita da cebola (de junho a setembro) e vice-versa. Vê como a 

Natureza nos surpreende? 

Tudo tem o seu tempo. Ao seguir as leis da natureza está simultaneamente a variar na 

qualidade dos alimentos de origem vegetal, uma premissa fundamental para a melhor 

adesão à alimentação saudável. Nos atributos nutricionais do alho francês contam-se a 

quantidade excelente de vitamina C, bem como de ácido fólico, ambos com muitos 

benefícios para a saúde. Por exemplo, a ácido fólico pode ajudar na prevenção do 

acidente vascular cerebral e da doença cardíaca através da redução dos níveis de 

homocisteína no sangue, e há algumas informações científicas que indicam um 

potencial papel contra o cancro colo-rectal. 

O alho francês contém também valores razoáveis de algumas das vitaminas do 

complexo B, vitamina E, potássio, cobre e ferro. Na sua composição em fitoquímicos, 

foram identificados 8 saponinas e 5 flavonóides, dos quais o  kaempferol é o principal.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_f%C3%B3lico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Homociste%C3%ADna
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Contam-se alguns compostos fenólicos e carotenóides como o  β-caroteno e a dupla 

luteína + zeaxantina. Todos estes fitoquímicos, substâncias presentes nos alimentos 

vegetais, podem contribuir para reduzir o risco de cancro. 

Os estudos acumulam evidências sobre um vasto grupo de famílias destas substâncias 

demonstrando actividades antitumorais, anti-mutagénicas e antioxidantes, 

mecanismos que reduzem o risco de cancro, atuando nas células cancerosas, 

impedindo-as de crescer, e que têm sido apresentados ao longo dos diversos artigos 

publicados nesta rubrica. No caso da família das saponinas, estas parecem ser capazes 

de reagir com as membranas das células cancerosas, ricas em colesterol, limitando o 

seu crescimento e viabilidade. Um grupo de cientistas descobriu que as saponinas 

podem ajudar a prevenir o cancro do cólon, um trabalho publicado no The Journal of 

Nutrition. 

Outros estudos mostraram que as saponinas podem causar apoptose nas células de 

leucemia, induzindo uma paragem na mitose durante a sua divisão celular. Por tudo 

isto, compre os legumes de acordo com a sua época natural de colheita, além da 

superior qualidade nutricional, também são mais económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.stopcancerportugal.com/2010/12/03/alface-a-companheira-versatil/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Saponinas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Apoptose
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BRAVO DE 

ESMOLFE 
 

 

A maçã é um fruto cada vez mais conceituado, no que diz respeito à filosofia da 

promoção da saúde através da nutrição. As propriedades benéficas da maçã estão 

demonstradas em estudos científicos de diferentes áreas da medicina: no controlo do 

peso, na diabetes, na saúde cardiovascular, na melhoria das funções respiratória e da 

memória e, claro, na protecção contra o cancro. É a combinação dos nutrientes da 

maçã, a vitamina C, o ácido málico, a fibra e a pectina, em conjunto com diferentes 

fitoquímicos, que fornece diversos efeitos protectores. 

Em estudos laboratoriais, o teor de fitoquímicos varia entre as diferentes espécies de 

maçãs, estando em maioria os flavonóides, com uma concentração média de 

quercetina na ordem dos 13,2 mg, a procianidina B com 9,35 mg, o ácido clorogênico 

com 9,02 mg e a epicatequina com 8,65 mg, por 100 gramas de fruta. A pele da maçã 

tem um contributo muito significativo destes compostos, comparativamente com a sua 

polpa. Mas o tempo de armazenagem no frio pode afectar a actividade biológica e 

reduzir os efeitos anticancerígenos dos fitoquímicos presentes. Por isso, as maçãs de 

origem nacional têm vantagens sobre este aspecto. 

No mundo inteiro contam-se pelo menos 7500 espécies de maçãs de diferentes 

regiões, em climas temperados e subtropicais. Bravo de Esmolfe é uma maçã 

portuguesa, originária de, e já se está mesmo a ver, da aldeia de Esmolfe em Penalva 

do Castelo, Beira Alta. Além de ser portuguesa, o que tem esta maçã de tão especial?  

Um estudo português confirmou a presença de compostos fenólicos na maçã Bravo de 

Esmolfe e caracterizou o seu perfil fitoquímico. É um trio de flavonóides: catequina, 

epicatequina e procianidina. 

 

 

http://www.lorenzinifoundation.org/PremioStresa/8.%20CONCEICAO%20DE%20OLIVEIRA%20TESTO.pdf
http://www.lorenzinifoundation.org/PremioStresa/8.%20CONCEICAO%20DE%20OLIVEIRA%20TESTO.pdf
http://www.jacn.org/cgi/content/full/24/5/376
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16407729
http://171.66.122.149/cgi/content/full/164/1/61
http://greengene.uml.edu/publish/publications/SAMLink.pdf
http://annonc.oxfordjournals.org/content/16/11/1841.long
http://www.nutritionj.com/content/3/1/5
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B9848-4Y82MWH-1&_user=10&_coverDate=01%2F31%2F2010&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=browse&_origin=browse&_cdi=59064&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=79162f14ed519f8d0ab907a9d12f08d2&searchtype=a&artImgPref=F
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Diversos estudos têm evidenciado os efeitos benéficos destes flavonóides no controlo 

das múltiplas vias do desenvolvimento do cancro como a bioactivação carcinogénica, 

sinalização celular, regulação do ciclo celular, angiogénese, stress oxidativo, inflamação, 

podendo, assim, reduzir o risco de cancro da mama, do estômago e do pulmão.  

Como são portuguesas, das Beiras, as maçãs desta qualidade não demoram muito a 

chegar a qualquer mercado de frescos e não precisam de processos de armazenamento 

longos. Podem assim ser consumidas quase que como acabadas de colher. Agora é da 

sua conta: uma maçã por dia não pode faltar! E, se não for ao lanche, não se esqueça, é 

ao jantar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://annonc.oxfordjournals.org/content/16/11/1841.long
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FRAMBOESAS 

 
 

Vê-se mais rapidamente uma criança ou um adolescente a comer um pacote de gomas, 

a imitar framboesas, do que a comer verdadeiras framboesas. A melhor desculpa para 

este comportamento é a preferência dos seres humanos ao sabor a doce. Será? Ou este 

comportamento, já tão vulgar, se deva à falta de oportunidade de experimentar 

alimentos verdadeiros como os frutos, de os provar, conhecer e, acima de tudo, de 

incutir o seu consumo desde tenra idade. 

Pela sua beleza exterior, as framboesas são, à partida, uma tentação; mas, quando 

estão maduras são de uma doçura intensa e perfumada. De resto, como o são muitos 

outros frutos, quando são consumidos na sua época natural de colheita. Estes frutos 

silvestres crescem junto ao solo, em hastes, e são fáceis de apanhar; no entanto, 

apenas estão disponíveis por um período curto, de julho a  agosto. As variedades 

Tulameen e Glen Ample são assumidamente framboesas de verão. Apanhe-as se puder!  

Lá para o outono, aparecem as variedades Autumn Bliss e Joan J, diferentes no paladar 

e duram mais algum tempo. Caso não seja possível ter a experiência de as apanhar e 

comer, hoje em dia as framboesas estão à venda em todo o lado, disponíveis em 

pequenas caixas, onde é visível a variedade e a sua origem. E o preço por quilo? Uma 

caixa de framboesas consegue ser mais económica do que um pacote de gomas a 

imitar framboesas e com superioridade nutricional garantida. 

Servir-se de uma pequena porção de framboesas (30 framboesas são 

aproximadamente 100 gramas), é fornecer uma boa dose de vitamina C (26, 2 mg), de 

manganésio (0,7 mg) e de fibras (6,5 mg), sendo as framboesas as que detêm o record 

da maior quantidade, em fibras, transportada entre todos os frutos conhecidos. No 

campo dos fitoquímicos, as framboesas põem à disposição um conjunto considerável 

de substâncias de diferentes classes: flavonóides, antocianidinas e ácidos fenólicos, 

colocando-as em destaque na participação ativa da prevenção do cancro, e isto se as 

associarmos à prática dos hábitos alimentares promotores da saúde. 
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É nas framboesas que se encontra a maior fonte natural de ácido elágico, cerca de 14,6 

mg por 100 gramas. A atividade anticancerígena do ácido elágico deve-se à sua 

capacidade em inibir a ativação de certas substâncias cancerígenas, como são os 

hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e as nitrosaminas, evitando assim mutações no 

ADN.  

Para além de outros mecanismos de ação, já explicados em rubrica anterior a propósito 

dos morangos, a literatura científica confirma e adianta: o ácido elágico controla o 

crescimento das células tumorais por regulação de múltiplas vias de sinalização celular, 

para restaurar a homeostasia. 

Entre estas vias, destacam-se algumas das mais importantes, como o fator de 

transcrição NF-κβ, o gene supressor tumoral p53 (Tumor-supressor gene p53) e a via 

CK2 (Casein kinase II). Vale a pena trocar framboesas frescas por um pacote de 

pequenas bolas tingidas por corante de tom carmim e densas de açúcar, a fingir que o 

são? Três dezenas de framboesas com iogurte podem tornar-se num lanche delicioso 

para alguns destes dias de verão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hidrocarbonetos_arom%C3%A1ticos_polic%C3%ADclicos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nitrosamina
http://www.stopcancerportugal.com/2010/04/23/os-morangos-ja-chegaram/
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MIRTILOS 

 
 

Ao longo dos 365 dias do ano, quantas vezes inclui os mirtilos na lista da fruta para 

comprar? Será que alguma vez escolhe estas bagas para serem a sobremesa do almoço 

de domingo ou de outro dia qualquer da semana? Sim, como faz com os morangos ou 

com outros frutos. Na verdade, os mirtilos estão quase confinados às sobremesas dos 

chefs que os incluem nos menus de degustação. E como parecem tão sedutores como 

sobremesas gourmet! Quando entramos num supermercado e pensamos em comprar 

fruta, normalmente escolhemos peças de fruta grandes e, inclusive, bem brilhantes, 

uma característica resultante da época em que vivemos, simbolizando progresso. 

Por esta ordem de ideias, os mirtilos são suspeitos, pouco ou nada correspondendo ao 

perfil procurado: os mirtilos são bagas pequenas, ligeiramente moles, de cor roxa 

escura e com pouco brilho superficial, o que lhes dá um ar bastante fraco. Mas, nem 

sempre o que é maior e belo é melhor.Os mirtilos são um bom exemplo disso: quanto 

mais pequenos, melhores. Convém lembrar que a alimentação saudável tem como 

premissa valorizar todos os frutos, porque na diversidade reside a força. 

Para perceber até que ponto as coisas funcionam segundo esta perspetiva, há já dados 

científicos que estabelecem um impacto positivo entre a ingestão de mirtilos e a 

inflamação, a dislipidemia, a hiperglicemia e o aumento do stress oxidativo. Assim, 

confirma-se que os mirtilos são uma hipótese válida na prevenção de patologias, que 

apresentam, frequentemente, estas condições clínicas, como é o caso das doenças 

cardiovasculares, da diabetes, da demência e outras doenças relacionadas com a idade, 

assim como também em alguns tipos de cancro. 

Embora se encontrem pequenas quantidades de vitaminas (C, K e folatos) minerais 

(manganésio e cobre) e fibras, a atividade biológica do mirtilo está relacionada com os 

níveis elevados de antocianinas. 
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Recentemente, um estudo avaliou a eficácia das antocianinas presentes no mirtilo em 

três linhas celulares humanas, do cancro do colon (Caco-2), do hepatocarcinoma 

(HepG2) e do endotélio (EA.hy926), e confirmou teores elevados destes compostos 

(1122.9 ± 27.4 mg por 100 gramas de fruta fresca), em particular a delfinidina e a 

cianidina. 

Estudos anteriores já tinham determinado o mirtilo como a maior fonte natural em 

antocianinas, quando comparados com outras bagas como o morango, a amora, a ginja 

e a framboesa. 

A investigação e o conhecimento científico no campo da nutrição e da promoção da 

saúde só funcionam e têm valor prático, promovendo mudanças benéficas, quando 

pomos à prova diariamente a sua utilidade, tirando assim proveito delas. Com os 

mirtilos, basta incluí-los na lista das compras, comprá-los e comê-los!  
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COUVE-DE-

BRUXELAS 
 

 

A couve mais europeia da família das crucíferas é a de bruxelas! Informo que os fãs 

destas pequenas couves, e eu sou uma delas, não perdem uma oportunidade para as 

comer ligeiramente cozidas e envolvidas por um arroz malandro a acompanhar uma 

suculenta peça de carne, de preferência magra, ou na companhia de um prato de peixe. 

Se não tem uma opinião formada, adianto: o seu sabor é único! Falemos agora do 

aspeto nutricional desta couve miniatura. Quais são os benefícios? 

A couve-de-bruxelas possui elevadas concentrações de três glucosinolatos: a sinigrina, 

a glucobrassicina e a gluconapina que, por hidrólise, dão origem aos isotiocianatos e ao 

índole- 3-carbinol. Estes compostos fitoquímicos têm efeitos inibidores sobre o 

crescimento de diversos tipos de células cancerígenas, como na leucemia, no cancro da 

próstata, da mama, do pulmão e do ovário, de acordo com numerosos estudos feitos 

na área. 

Conte cerca de 6 destas pequenas couves, que são aproximadamente 150 gramas, e 

pode obter: vitamina B2, B5 e B6, uma quantidade de vitamina C (71 mg), suficiente 

para atingir o valor estipulado para as necessidades diárias (75 mg para a mulher e 90 

mg para o homem), folatos e, os insubstituíveis minerais, potássio, cálcio e magnésio. A 

quantidade de fibra alimentar presente chega às 6,4 gramas, uma boa dose e, tudo isto, 

com apenas 65 calorias. 

Vê! É tão simples ter no prato, ao almoço ou ao jantar, um suplemento rico em 

vitaminas e minerais, de fonte natural, e numa embalagem verde 100% comestível! E 

para isso basta pedir no mercado a fresca mini-couve-de-bruxelas. 
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ÁGUA DE 

COCO 
 

 

Há alguma hipótese de o leitor ainda não ter bebido água de coco natural? Não estou a 

referir-me à água de coco processada e embalada, mas sim ao fluido, estéril, que se 

encontra no interior do coco e que, tal qual golpe de uma catana, fica disponível para, 

simplesmente, se beber. Precisamente há dois dias atrás, entrei numa superfície 

comercial e lá estavam eles, cocos frescos vindos diretamente do Brasil! Foi a primeira 

vez que comprei um coco fresco em Portugal. 

A água de coco é muito popular em muitos países: India, Malásia, Sri Lanka, Filipinas, 

Tailândia, Indonésia, Brasil, no Chade, na Guiné Equatorial e outros países da Africa 

Ocidental. Aqui, consomem a água do coco por ser refrescante, mas também porque se 

acredita no seu poder curativo, baseado em tradições antigas e crenças culturais. Mas, 

a investigação científica sugere que se deve esperar muito mais da água de coco, 

nomeadamente no que diz respeito ao seu valor nutricional! 

A água de coco corresponde apenas a 25% do peso bruto do coco imaturo e, à medida 

que este amadurece, perde água e ganha polpa, a parte branco do coco. A composição 

básica da água de coco, como é de esperar, é na maioria água (94%), complementada 

por uma miríade de nutrientes em concentrações mínimas (açúcares, álcoois, lípidos, 

aminoácidos, compostos nitrogenados, enzimas), vitamina C, vitaminas do complexo B, 

sais minerais (potássio, sódio, magnésio e cálcio) restando ainda lugar para uma classe 

de hormonas, as fito-hormonas, conhecidas pelas “5 clássicas”: citocininas, giberelinas, 

auxinas, ácido abscísico e etileno. 

A combinação de sais minerais da água de coco é singular. Por ser isotónica, pode ser 

usada em situações em que é necessário fazer uma reposição eletrolítica. Por exemplo, 

na reidratação após exercício físico intenso, na reidratação de doentes com problemas 

gastrointestinais, quando são detetadas deficiências nutricionais de certos 

oligoelementos, como o cálcio e o magnésio, que podem ser prevenidas pela ingestão 

de água de coco. 
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Mais ainda, há um estudo que mostra efeitos protetores no enfarte do miocárdio 

atribuído ao conteúdo mineral, muito rico em potássio, da água de coco. Outro estudo 

aponta para a eficácia do consumo regular da água de coco no controlo da hipertensão. 

Quanto à presença das “5 clássicas” fito-hormonas na água de coco, estas prometem 

benefícios na área oncológica. As propriedades biológicas especiais das citocininas 

(efeito apoptogénico e efeito anti-proliferativo) e o seu potencial anticancerígeno 

podem mostrar perspetivas inovadoras para o tratamento de diferentes tipos de 

cancro: pele, mama, mieloma múltiplo, entre outros (cancer associated fibroblasts). 

Agora já sabe, procure cocos frescos e beba uma água com propriedades biológicas 

especiais, selecionada pela natureza. 
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CHUCHU 
 

 

Quantas vezes já ouviu a expressão «é bom para chuchu»? Provavelmente muitas 

vezes. Os brasileiros usam-na muito para qualificar algo de bom ou como substituição 

do advérbio de quantidade, muito. E, agora vejamos, quantas vezes já comeu chuchu? 

A avaliar pela minha experiência, a contagem deve ficar pelo 10: dez vezes que devo ter 

comido este legume de fruto, sobretudo devido a ofertas circunstanciais e duas viagens 

à região onde é abundante, a América Latina. 

Talvez por coincidência ou não, na última semana, voltaram a oferecer-me 4 unidades 

da espécime verde-clara, depois, no mercado local onde vou ao sábado de manhã e na 

zona dos frescos no hipermercado deparei-me novamente com eles; por fim, no 

cabeleireiro, assistia uma conversa onde houve partilha de receitas com chuchu e 

preferências na sua utilização. Mas, na realidade, não foi uma coincidência: na verdade, 

esta é a altura de colheita do chuchu, portanto encontram-se mais disponíveis para 

consumo e em maior estado de frescura. O chuchu pode ter coloração verde-clara 

(como os que comi ontem!), verde-escura, branca ou creme. Até que ponto podemos 

beneficiar em introduzir o chuchu na alimentação? 

É mais uma opção a considerar para a lista de alimentos de origem vegetal a consumir, 

cuja presença deve ser maioritária em relação aos outros grupos alimentares. A 

variedade deve ser uma das regras básicas da alimentação saudável e, por sua vez, dá 

um pequeno contributo para a sustentabilidade agrícola e ambiental. É quase nula a 

literatura científica sobre o chuchu ao nível da sua composição em fitoquímicos, apesar 

de ser um vegetal comum na alimentação nos países da América do Sul, na Austrália, 

China, India e sul de Itália. Há referências em alguns estudos, não muito recentes, sobre 

os potenciais benefícios do consumo de chuchu: efeito diurético, anti-inflamatório e 

cardiovascular. 
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Enquanto se aguardam informações mais detalhadas sobre os possíveis efeitos do 

chuchu na saúde, podemos dirigir a atenção para a qualidade nutricional. Incluir o 

chuchu nos estufados, nas sopas ou em saladas pode representar uma refeição mais 

nutritiva. O chuchu é muito rico em água e fibras (93,4 g e 2,8 g respetivamente por 

cada 100 g de fruto após cozedura), que se fazem acompanhar por apreciáveis 

quantidades em vitamina C e folatos (8 mg e 18 µg /100g), entre pequenas quantidades 

de diversos minerais e vitaminas. 

A água e as fibras são indispensáveis na alimentação diária para o funcionamento 

normal do intestino. Estes dois nutrientes devem estar disponíveis em quantidades 

razoáveis para que o intestino desenvolva confortavelmente as suas múltiplas tarefas, 

refletindo-se através de um trânsito intestinal regular. É aqui que o chuchu pode dar 

uma ajuda. E já conto com a minha 11ª experiência com o chuchu: estufado com 

camarões, muitos coentros e alguns dentes de alho. 
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ATUM 

 
 

Dizer atum ou bonito é o mesmo. É uma entre muitas variedades de atum. Hoje em dia 

algumas delas encontram-se em vias de extinção. Estão na lista vermelha da União 

Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) as espécies de atum rabilo, 

patudo, voador e albacore. Comer peixe, e gordo como é o atum, é uma referência na 

recomendação da prática da alimentação saudável. O que fazer então para conciliar, de 

forma sustentável, estes dois interesses? A ajuda dos consumidores neste sentido pode 

ser preciosa, principalmente na hora de escolher o peixe a comprar e sobretudo 

quando há espécies que precisam de medidas protetoras urgentes. Assim, no caso do 

atum, pode optar pela compra da variedade bonito ou gaiado, um termo também 

muito usado. O bonito não necessita de proteção porque não está em vias de ser 

extinto. 

Procure preferencialmente os exemplares de atum bonito, fresco, vindo dos Açores. A 

sua carne será macia e suculenta. Além disso, tem a garantia que vai ter o bom do 

bonito, pelos seus valores nutricionais benéficos na prevenção de muitas doenças. 

Consumir a carne deste peixe azul proporciona uma das melhores formas de obter a 

célebre gordura ómega-3: o ácido gordo docosahexanóico (DHA) e ácido gordo 

eicosapentaenóico (EPA). 

A Organização Mundial de Saúde recomenda que os adultos consumam peixe de forma 

regular - 1 a 2 porções por semana, para fornecimento de 200 a 500 mg de EPA e DHA 

na proteção das doenças cardiovasculares. Uma refeição com atum, uma vez por 

semana, composta por um bife com cerca de 200 gramas, é suficiente para repor as 

quantidades aconselhadas: 141 mg de EPA e 366 mg de DHA, o que perfaz, no total, 

533 mg de ácidos gordos da série ómega-3. Os efeitos benéficos dos ómega-3 

estendem-se ainda à prevenção de alguns tipos de cancros, registados em estudos que 

observaram uma redução no risco do cancro colo-retal, da próstata e do pâncreas. 

 

http://www.iucn.org/
http://www.iucn.org/
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O atum é ainda uma excelente fonte de vitaminas e minerais essenciais, com destaque 

especial para a vitamina B3 (niacina) e selénio. Estes dois, com papéis fisiológicos 

diferentes, dão também o seu contributo na prevenção cardiovascular e no combate à 

carcinogénese. 

Comprar atum bonito fresco, depois escolher uma confeção simples na companhia da 

dose certa de alguns legumes, uma vez por semana, é conseguir o bom do bonito. Tudo 

isto não será possível sempre, mas, em alternativa, substitua por conservas de 

qualidade. 
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TOMATE 

 
 

O tomate é um legume de fruto e, com ele na cozinha, faz-se quase tudo. Se há 

tomate, há um universo de possibilidades para preparar uma refeição gostosa e 

saudável. Ele é o principal ingrediente do molho de tomate usado na pizza e nas 

massas, do molho de vinagrete e, não podia faltar, do moderno ketchup. O tomate 

pode virar sumo, sopa ou ser o componente principal de vários tipos de saladas. São 

tantas as variedades de tomate hoje disponíveis que não se justifica a monotonia no 

prato e no paladar. 

Experimente algumas variedades de tomate e caia na tentação de as levar para casa e 

de as degustar. No final ficará a saber quais são as preferidas da família. A título de 

exemplo use esta lista: Fantasio, Outdoor Girl e Alisa Craig, são exemplos de tomates 

de trepadeira; Summer Sweet e Roma, tomates de forma oval ou alongada, os clássicos 

chucha; Sun Cherry e Sweet Million, muito doces e pequenos são geralmente 

denominados de tomate-cereja; Marmalade, Country Taste, Brandywine e Amaral, 

atingem grandes tamanhos, na ordem dos 300 gramas, e pertencem à variedade 

Beefsteak; Tigerella, Green Zebra e Tiger Tom, são tomates com riscas vermelhas e 

amarelas e muito saborosos; Yellow Brandywine, Gold Cherry, Golden Sunrise e 

Sungold, este considerado o tomate mais doce do mundo; Tornado e Tumbler, 

variedades de tomate de cacho; Black Cherry, Black Krim e Chocolate Cherry, 

variedades de tomate-negro, de origem ucraniana, que estão na moda. 

A presença do tomate é essencial na alimentação saudável, devido à riqueza em 

múltiplos nutrientes e fitoquímicos que o corpo humano é incapaz de fabricar. Este 

alimento contribui com quantidades significativas de potássio, vitamina C, β-caroteno 

(que se converte em vitamina A depois de consumido), folatos e tocoferóis, para além 

de ser uma fonte considerável de fibra quando ingerido com a pele e as sementes.  
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No entanto, atualmente, o foco central é a riqueza em licopeno, o carotenóide 

responsável pela cor vermelha do tomate que, segundo estudos realizados, tem uma 

atividade anticancerígena significativa e, no que diz respeito ao cancro da próstata, 

reduz o risco para o seu desenvolvimento. Há também indícios de carácter científico 

sobre o papel do licopeno na redução do risco de cancro do trato digestivo e do cancro 

do pâncreas. Um certo número de estudos sugere a ingestão entre os 5 e os 35 mg de 

licopeno por dia, necessários para reduzir o risco de doença. É equivalente a consumir 

pelo menos um a dois tomates todos os dias.  

No tomate, o licopeno concentra-se 3 a 5 vezes mais na casca, em comparação com a 

sua polpa. À medida que o perfil nutricional do tomate é explorado, com evidência 

para as suas vantagens na prevenção e na redução do risco de cancro e das doenças 

cardíacas, outros constituintes são encontrados, sobretudo na polpa: outros 

fitoquímicos – naringenina, uma flavanona; apigenina e luteolina, duas flavonas; 

kaempferol, mircitina e quercetina, três flavonóis. 

Estas moléculas, também apresentam mecanismos válidos com diferentes atividades 

anticancerígenas, como têm vindo a ser apresentados nesta rubrica. Por isso, é 

provável que aos benefícios declarados do licopeno, se juntem outros, devido à 

complexa riqueza nutricional do tomate, fornecendo mais benefícios para a promoção 

da saúde.  
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COUVE-FLOR 

 
 

As flores dão-nos alegrias, oferecem cores e cheiros carregados, ora de memórias, ora 

de emoções. Mas há um tipo de flores, pequenos botões de flor, também denominados 

pedúnculos florais que, não chegando a abrir, constituem a couve-flor. Estamos, 

portanto, perante uma flor que nutre. A couve-flor possui uma ampla gama de 

nutrientes potencialmente anticancerígenos onde se incluem a fibra dietética, as 

vitaminas C e K, os folatos e duas classes de fitoquímicos: a classe dos flavonóides, 

donde se destacam a luteolina, o kaempferol e a quercetina, e a classe dos 

glucosinolatos, elementos potentes, apenas disponíveis nos vegetais do género 

Brassica, do qual a couve-flor é membro. 

As investigações que têm sido levadas a cabonos últimos cinco anos identificaram que a 

couve-flor possui, em maior concentração, dois glucosinolatos: a glucobrassicina e a 

sinigrina. Estes dois compostos sofrem, durante a digestão, processos bioquímicos que 

os convertem em duas moléculas biologicamente ativas, o isotiocianato e o índole-3-

carbinol. Estes compostos são apontados pela maioria dos especialistas como exibindo 

uma potente atividade anticancerígena. 

O sulforafano, que é um isotiocianato, e que existe na couve-flor, atua sobretudo 

através da inativação e ativação de fatores de transcrição muito específicos, 

desencadeando, em simultâneo, o processo de apoptose (morte celular) nas células 

cancerígenas. A índole-3-carbinol tem atividade antiangiogénica: inibe a proliferação 

celular que leva à formação de tubos e redes vasculares, induzindo morte celular. 

O estudo EPIC, European Prospective Investigation into Cancer, acompanhou os hábitos 

alimentares e a saúde de 521.468 indivíduos em 10 países, entre 1991 e 2000 e levou à 

recomendação de uma ingestão diária adequada de vegetais da família das couves. O 

consumo regular de couve-flor, bem como de outros vegetais crucíferos, foi associado 

a uma diminuição de 23% do risco de carcinoma do pulmão (carcinoma de células 

escamosas do pulmão). 
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Este estudo também comprovou uma redução, em 50%, de risco de cancro do trato 

digestivo superior (cavidade oral, faringe, laringe e esófago) quando o consumo de 

couve-flor e repolho era superior a 34 g por dia, comparativamente com indivíduos que 

apenas consumiam uma média de 3 gramas por dia destes vegetais. Tome nota! Oito 

(8) raminhos de couve-flor pesam aproximadamente 100 gramas, correspondem a 

cerca de 24 calorias e disponibilizam alguns dos nutrientes imprescindíveis para a 

saúde, tais como 2,5 g de fibras, especialmente fibra insolúvel, 46,4 mg de vitamina C e 

uns excelentes 43 mg dos potentes glucosinolatos. 
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CEBOLA 

 
 

Quando o corte é delicado e rigoroso surgem múltiplos anéis concêntricos e 

translúcidos que libertam compostos de enxofre capazes de pôr qualquer um de nós a 

chorar e com os olhos a arder. A cebola é a senhora dos anéis e os poderes que eles 

encerram não são míticos, sendo bem diferentes dos anéis da história contada por 

Tolkien. Particularmente rica em vitamina C, fornece ainda pequenas quantidades de 

outros micronutrientes: vitamina B6, ácido fólico, manganésio e fibra dietética. Mas, é 

a composição abundante em substâncias fitoquímicas que a torna, em termos 

nutricionais, muito interessante. 

A cebola possui pelo menos 3 classes ou grupos de fitoquímicos identificados e com 

efeitos benéficos comprovados na prevenção de doenças, quando consumida 

frequentemente. 

Em primeiro lugar temos o grupo dos flavonóides, dos quais se destacam a quercetina e 

o kaempferol; nas variedades de cebola vermelha, encontram-se também presentes as 

antocianidinas. Estes compostos estão reconhecidos cientificamente como estando 

envolvidos na função da imunidade, na expressão de genes, na função hepática, na 

atividade enzimática, na agregação plaquetária e no metabolismo do colesterol. Os 

efeitos esperados têm como objetivo a redução do risco das doenças coronária e 

vascular, neuro degenerativa e alguns tipos de cancro: colo-retal, estômago e esófago. 

Em segundo lugar temos o grupo dos frutanos ou fruto-oligossacarídeos (FOS). Têm um 

papel fundamental na saúde do colon, através da prevenção da obstipação, na redução 

de metabolitos tóxicos, de enzimas e bactérias prejudiciais ao bom funcionamento dos 

intestinos. Têm uma ação protetora a nível hepático e na redução da pressão arterial e 

do colesterol sérico. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/J._R._R._Tolkien
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O terceiro grupo é constituído pelos tiosulfinatos e cepenos, compostos 

organosulfurados que se formam quando a cebola é cortada e se rompem as paredes 

das camadas concêntricas. Estas substâncias conseguem inibir a agregação plaquetária, 

reduzindo os processos envolvidos na trombose. 

Estes são os poderes da senhora dos anéis e todos eles podem ser seus! Para isso, 

basta escolher 10 anéis (cerca de 60 gramas de cebola) e colocá-los diariamente ao seu 

serviço. A cebola está em todas as receitas, a escolha é sua.  
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BATATA 
 

 

Há uma teoria entre nós, bastante popular, sobre a batata e que tem sido divulgada 

repetidamente: comer batata engorda. Uma teoria começa com uma lógica e que vai 

sendo desenvolvida para explicar um fenómeno que, por sua vez, deve ser comprovado 

cientificamente. Neste caso e até hoje, a ideia de que a batata engorda é um 

preconceito sem qualquer fundamentação. Podemos mesmo dividir os portugueses em 

dois grupos: o grupo dos que comem sopa sem batata e o grupo dos que não acreditam 

nisso, isto é, dos que não vivem sem a batata na sopa ou a acompanhar uma boa 

sardinhada. 

A batata é um vegetal amiláceo (rico em amidos) pertencendo ao grupo dos 

tubérculos. Muito versátil na sua confecção, é um óptimo alimento quando se prepara 

de forma saudável: pode ser cozida ou assada, são duas boas opções. Pode também ser 

frita, preferencialmente em casa e com um óleo virgem mas, nesta versão, nunca deve 

ser uma opção frequente ou diária, pela gordura que absorve depois de frita. As 

batatas assadas com casca, as “batatas a murro” são nutricionalmente superiores. É na 

casca que se encontra a maior parte dos nutrientes, como é o caso do potássio e da 

fibra. Cozidas ou assadas com casca, as batatas contêm aproximadamente 85 calorias 

por 100 gramas (100 gramas equivale à quantidade de batata que ocupe a palma de 

uma mão). 

Particularmente ricas em vitamina C, as batatas quando são novas têm-na ainda mais. 

São também uma boa fonte de várias vitaminas do complexo B (vitamina B1, a B3 e a 

B6), vitamina que reforça as defesas, como é exemplo a ajuda que dá aos leucócitos na 

limpeza dos tecidos, através da remoção das células mortas. Estão presentes muitos 

mais nutrientes como os folatos, o cobre, o ferro e ainda o potássio, conseguindo 

mesmo ultrapassar a tão falada banana pelo seu conteúdo rico neste mineral (a batata 

oferece o dobro do potássio).   

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Leuc%C3%B3citos
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Nos últimos anos foram identificados alguns fitoquímicos, presentes em várias espécies 

de batatas e em quantidades significativas.  

São exemplos os compostos polifenólicos e as antocianinas, como indica um estudo 

publicado na revista Carcinogenesis. Os efeitos anticancerígenos detectados pelos 

ácidos fenólicos incluem: a supressão da proliferação do melanoma (HO-1-human 

melanoma cells) e do glioblastoma (GBM-18), a inibição do crescimento das células do 

cancro da próstata (PC-3, androgen independent e LNCaP, androgen independent) e os 

efeitos pró-apoptóticos. As antocianidinas exibem efeitos de antiproliferação e de 

indução da apoptose no adenocarcinoma gástrico (HT-29) e nas células Caco-2 do 

cancro do cólon. 

Parece que uma desvantagem da batata é a de promover uma subida muito rápida da 

glicose no sangue, tal como acontece com outros hidratos de carbono ou amiláceos. 

Por esta razão, há quem a exclua da ementa. Como manda a alimentação saudável, 

devemos ingerir quantidades moderadas deste tipo de alimentos e não fazer uma 

restrição completa, a bem da qualidade e da sua diversidade. Assim, quando comer 

batata, não se esqueça que deve acompanhar com uma salada fresca ou outros 

vegetais. 

Sabe-se, segundo pesquisas, que a digestão da batata é mais demorada e a subida 

rápida da glicose não se aplica quando estas são ingeridas numa refeição com outros 

alimentos de origem vegetal. Depois destas explicações, fica o conselho: se gosta de 

sopa, ponha batata numa quantidade equilibrada tal como faz para os outros legumes. 

Comer batatas tem uma lógica, a saudável. 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Compostos_fen%C3%B3licos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antocianina
http://carcin.oxfordjournals.org/cgi/content/full/28/10/2227
http://pt.wikipedia.org/wiki/Melanoma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Glioblastoma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Apoptose
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MARACUJÁ 

 
 

Gosta de maracujá? Então está na altura de aproveitar estas últimas semanas do Verão 

e saborear o seu sabor intenso. Ao mesmo tempo, usufrui dos seus benefícios 

nutricionais e fisiológicos, de tão rico que o maracujá é em vitaminas, minerais e 

substâncias fitoquímicas. O maracujá parece-se com uma cápsula e há duas variedades 

principais: o maracujá roxo (Passiflora edulis L.), mais comum em Portugal, e o 

maracujá amarelo (P. edulis f. flavicarpa). Pequeno, este fruto pode pesar entre 40 a 50 

gramas. Quando cortada a casca dura, acede-se a uma polpa mole de tom alaranjado 

com pequenas sementes escuras, mas comestíveis, muito ricas em fibras, sobretudo 

fibras do tipo insolúvel. O conteúdo interior também é relativamente pouco volumoso, 

aproximadamente 25 ml (5 colheres de chá), onde se condensa um autêntico complexo 

multivitamínico (vitaminas A, C, B2, B3) e minerais como o potássio e o magnésio. 

No maracujá já foram identificados fitoquímicos da família dos carotenóides (ζ-

caroteno, prolicopeno, violaxantina , β -criptoxantina, β-caroteno e α-caroteno) e um 

conjunto de polifenóis: ácido p-hidroxibenzóico, ácido siríngico, ácido clorogênico, 

ácido p-cumárico, eugenol. 

São conhecidos os benefícios do maracujá na saúde: ação antiespasmódica, sedativa e 

controlo da pressão arterial. O efeito anticancerígeno dos fitoquímicos encontrados no 

sumo de maracujá foi observado num estudo realizado na Universidade da Florida. Os 

níveis de fitoquímicos obtidos no plasma, após o consumo de sumo de maracujá, 

mostraram a sua capacidade em destruir células cancerígenas. 

Com 3 maracujás consegue-se reunir cerca de 75 ml de polpa fresca. Se lhe adicionar 

um litro de água e algum açúcar, com moderação, para não mascarar o verdadeiro 

sabor do maracujá (5 gramas por cada copo a preparar é suficiente) obtém um dos 

sumos mais exóticos que o pode levar, a si e à sua família, numa viagem de paladar até 

aos trópicos. 
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MISSÃO DO BLOG STOP CANCER PORTUGAL 

 

O Stop Cancer Portugal cresce a cada dia que passa, em leitores, em colaboradores, 

com mais ideias que possam contribuir para o nosso objectivo: informar e alertar para 

prevenir o cancro com hábitos de vida saudáveis. Hoje conhecem-se milhares de 

fitoquímicos, mais de 25 000 tipos diferentes de moléculas, compostos identificados 

em frutos, vegetais, cereais, ervas aromáticas e especiarias com potencial 

anticancerígeno que exibem capacidades para impedir ou interromper o 

desenvolvimento do cancro. Por isso, todos os alimentos que a natureza concede, 

seguros e livres de substâncias tóxicas, têm um papel importante na alimentação e 

nutrição humana que, enquanto ciência, estuda o equilíbrio mais ou menos delicado 

entre qualidade e quantidade dos nutrientes. 

A alimentação saudável rege-se pelo equilíbrio e pela variedade dos alimentos, o que 

não é senão o aproveitar e misturar das suas diferenças, podendo assim originar uma 

alimentação completa. E quando isto é conseguido, quando se adquirem hábitos 

alimentares saudáveis de forma consistente e satisfatória, ocorrem adaptações 

notáveis no corpo humano de uma forma global, contribuindo para a promoção da 

saúde. 
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