
Alimentos podem ajudar a refrescar
O verão convida a uma alimentação mais leve, mas também a um happy hour no fim do dia. Dá para equilibrar o cardápio e curtir sem culpa
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No calor da estação, aposte no suco, refrescante e amigo da boa nutrição

ESTAÇÃO DO CALOR
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O calor do verão pede ali-
mentos um tanto mais leves, 
cuja digestão é facilitada. 
Mas, também, convida a uma 
fuga da rotina para saborear 
uma pizza, um lanche à noite, 
ou, para os mais saudáveis 
e regrados, um sanduíche 
natural ou outros lanchinhos 
fitness em boa companhia. 
São muitas as opções para 
aguçar o paladar e saciar a 
fome. Separamos algumas 
dicas de alimentos que, inclu-
sive, ajudam a refrescar. 

|Sanduíche natural - Uma 
boa maneira de combinar 
diversos nutrientes – como 
carboidratos e proteínas – é 
um sanduíche de pão integral 
recheado com requeijão, atum 
(ou frango desfiado), cenoura 
e beterraba raladas, tomate e 
alface.

|Frutas - Para refrescar, 
frutas como maçã, pêssego, 
uva, ameixa fresca, pera, 
melancia e melão são boas 
opções e aliadas de uma ali-
mentação mais saudável.

|Mix de frutas e casta-
nhas - Essa é fácil: basta 
misturar frutas secas (como 
uva passa e damasco) com 
castanhas oleaginosas (cas-
tanha do Pará, nozes, amen-
doim, amêndoas), separar 
em pequenos pacotinhos e 
aproveitar. 

|Açaí na tigela - A fruta é 
rica em antioxidantes e pro-
porciona saciedade. Mas a 
polpa congelada, na maioria 
das vezes, é adoçada. Assim, 
é melhor escolher acompa-
nhamentos como frutas, coco 
ralado e opções sem açúcar. 
Não é necessário adicionar 
xaropes como o de guaraná 
na tigela. As frutas e os cereais 
já dão um gosto especial.

|Sorvete e picolé - Duas 
delícias que têm a cara do ve-
rão. Se quiser optar por algo 
mais saudável, opte pelos 
sabores de frutas.

|Sucos - São recomenda-
dos os naturais ou a versão 
integral em caixinha. Por 
serem feitos com ingredien-

tes frescos, eles mantêm os 
nutrientes. Entre os industria-
lizados, é bom ficar de olho na 
presença de açúcar e evitar 
os néctares e refrescos, que 

apresentam um percentual 
pequeno de fruta na composi-
ção. Para ser considerada um 
suco, a bebida precisa ter pelo 
menos 50% de polpa da fruta 

e água (sem nenhuma subs-
tância estranha). Já o néctar 
deve conter até 30% de fruta, 
açúcar e aditivos químicos, 
como corantes.

Sorvete: além de delicioso é nutritivo
Sorvete também pode ser consumido como um alimento, 

no sentido de ter um retorno nutricional. Aqueles que 
são feitos de fruta ou legumes possuem as qualidades 
nutricionais dos alimentos. Só 30% das propriedades 
nutricionais se perdem durante o processo de fabricação. 
Aqueles que são feitos com leite, por exemplo, possuem 
as qualidades do leite, como o cálcio. Sorvete de frutas 
ou com leite possuem as propriedades dos alimentos.

Os cremosos, que são preparados à base de leite, 
possuem altas quantidades de sais minerais, sobre-
tudo de cálcio, essencial para o desenvolvimento e 
bom funcionamento dos ossos. O cálcio existente em 
duas bolas de sorvete equivale ao que encontramos 
em um copo de leite. A grande quantidade de proteína 
encontrada no sorvete também ajuda o organismo a 
manter suas funções vitais.


