OS BENEFÍCIOS

DOS PÃES

OS BENEFÍCIOS

DOS PÃES
Os 7 benefícios do pão
Se está a fazer dieta ou se simplesmente gosta de saber o valor energético
daquilo que ingere, saiba que existem 7 motivos para preferir o pão aos seus
substitutos:
1º Baixo valor energético em comparação com os seus substitutos
(1 fatia de pão de 50g contêm cerca de 135 kcal com apenas 1g de açúcares,
enquanto 6 bolachas do tipo maria contêm cerca de 150 kcal e 8g de açúcares),
sendo rico em hidratos de carbono complexos, levando a uma maior sensação de
saciedade, e pobre em açúcares e gorduras, dada a simplicidade dos
ingredientes e método de produção.
2º Fonte de ﬁbras alimentares, importantes na regulação do trânsito intestinal e
na diminuição da absorção do colesterol. O pão integral, integral, com centeio e
outros cereais, ao contrário do pão proveniente de farinhas mais reﬁnadas, são
os que apresentam maior teor em ﬁbra, sendo que, quando enquadrados numa
refeição como o café da manhã, podem ajudar-nos a controlar o apetite e a
ingestão energética ao longo do dia;
3º Fonte de vitaminas (do complexo B – B1, B2, B3 e B6) e minerais (fósforo,
magnésio, manganésio, selénio e potássio) essenciais ao organismo, sendo as
variedades com maior teor de ﬁbra (integral, mistura, centeio e cereais), as com
maior teor de vitaminas e minerais;
4º Baixo custo e menos sal, comparativamente com a maioria dos seus
“substitutos” (bolachas, biscoitos, bolos, croissants, cereais prontos a comer,
entre outros);
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5ºGrande variedade de escolha para além do típico pão branco (como o pão
integral, de centeio, de sementes,…).
6º Prático para consumo em qualquer lugar e em qualquer altura do dia, uma vez
que é simples de transportar e requer apenas que se mantenha em ambiente seco,
fresco (a menos que os ingredientes que acompanham o pão necessitem de um
outro tipo de armazenamento).
Fonte: Nutrimento

A importância do pão
Pães, assim como massas, batatas, mandioca e cereais, são alimentos ricos
em carboidratos. Geila Felipe, nutricionista da Fiocruz e do Centro
Colaborador em Alimentação e Nutrição da região Sudeste, explica que os
carboidratos são a base da nossa alimentação e a primeira fonte de energia
que o nosso corpo usa.
Uma dieta pobre em carboidratos pode trazer efeitos indesejados, como
fraqueza, mal-estar, desidratação, perda de massa magra, menor resistência
a infecções, dentre outros problemas. Para o bom funcionamento do
organismo, 50 a 60% das calorias que nós ingerimos devem vir dos
carboidratos.
Afora isso, o pão tem uma importância cultural e religiosa muito grande. “Ele
está associado ao ato de compartilhar, ao momento em que a família se reúne
pela manhã e aproveita para conversar”, defende a nutricionista.

Pão engorda?
O pão, por si só, não engorda. O que engorda é o consumo excessivo de
carboidratos, bem como de qualquer outro macronutriente, como proteínas e
gorduras. A nutricionista Geila Felipe explica que é errado pensar que os
carboidratos devam ser cortados da dieta de quem quer emagrecer. O
importante, segundo ela, é não exceder os valores recomendados.
Entretanto, uma dica importante para quem quer perder peso é que existem
dois tipos de carboidratos: os simples e os complexos. Os simples estão
presentes nos alimentos de sabor adocicado, como mel, geleia, leite, açúcar
e frutas. Já pães, massas, arroz, cereais, batata, mandioca e farinha
pertencem ao grupo dos carboidratos complexos.
Quem quer emagrecer, deve preferir uma alimentação equilibrada, composta
por verduras, legumes, frutas, feijões e carboidratos complexos integrais. Os
alimentos integrais são digeridos mais lentamente e, por isso, dão uma
sensação maior de saciedade, além de conterem ﬁbras que ajudam a regular
o intestino. Neste caso, o pão integral pode ser uma opção melhor do que o
pão branco.
Quanto aos carboidratos simples, devem ser consumidos esporadicamente e
com moderação. Para perder peso, o ideal é evitar alimentos como doces,
chocolates e guloseimas em geral. A exceção ﬁca para as frutas e o leite, que
devem ser consumidos, uma vez que são fonte de ﬁbras (no caso das frutas),
vitaminas e minerais.
Praticantes de atividades físicas, com duração superior a uma hora, devem
priorizar a ingestão de carboidratos antes, durante ou após a atividade. Já
quem não pratica exercícios deve controlar a quantidade de carboidratos,
especialmente no período noturno, em que o metabolismo do corpo ﬁca mais
lento.

O que é glúten?
“Contém glúten”. Você já deve ter visto esse alerta nas embalagens
de diversos alimentos, certo? O glúten é uma proteína encontrada
nos cereais (trigo, centeio, aveia e cevada) e, portanto, está
presente no pão. Essa proteína possui uma capacidade elástica
que permite o pão ﬁcar foﬁnho e gostoso, por não deixar arrebentar
aqueles buraquinhos que se formam na massa quando ela cresce,
ou seja, fermenta.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) exige que
seja informado, no rótulo, que o alimento contém glúten, porque
algumas pessoas têm alergia a essa proteína, uma moléstia
chamada de doença celíaca.
Mas ao contrário do que aﬁrmam os defensores da dieta do glúten,
uma dieta da moda que invade academias e lojas de produtos
naturais, a nutricionista Geila Felipe explica que, até o momento,
não há razão para crer que o glúten faça mal a pessoas que não
possuem a doença celíaca.
Segundo ela, não existe nenhuma comprovação cientíﬁca para o
argumento de que o glúten forma uma cola na parede do intestino,
impedindo o seu funcionamento. “O que pode ocorrer são casos
mais raros de pessoas que descobrem que possuem algum grau
de alergia ao glúten já na vida adulta”, esclarece a nutricionista.
Além disso, no glúten, está presente um aminoácido chamado
glutamina que, segundo Geila, é essencial para nutrir as células do
intestino: “Em caso de desnutrição grave de pessoas internadas,
por exemplo, a glutamina é muito usada para impedir que bactérias
presentes no intestino migrem para outros locais do corpo em
busca de alimento e, desta forma, acabem provocando infecções”
http://www.invivo.ﬁocruz.br

