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É com muito carinho que materializamos a primeira edição da coletânea

de textos do projeto 'Escola de Nutrição'.

 

Estivemos envolvidos neste trabalho desde 2017, quando eu e a Ana

começamos a expandir as paredes do consultório para o mundo virtual.

Reformulamos os canais de contato incorporando meios mais modernos

de interação e passamos um longo tempo somente admirando as peças

se encaixarem. À medida que os pacientes voltavam em consulta,

buscávamos repensar a interface de informações oferecida.

 

Incorporamos os textos do blog 'Alimentação Vegetariana' no site e ali

criamos uma página de vídeos contendo documentários e entrevistas.

Desse movimento, surgiu a ideia de um projeto de educação alimentar

amplo, abrangente, humano, compreensivo.

 

Ao longo dos últimos dez anos, Ana produziu muito material que foi

publicado nos mais diversos veículos de comunicação. Neste primeiro

momento, fizemos o exercício de resgatar todo o conteúdo produzido,

dando a este texto uma roupagem de e-book. Seguiremos

incrementando este conhecimento nos mais diversos formatos que a

virtualidade nos oferece.

 

Fico muito feliz de finalmente poder convidar você a aproveitar este

primeiro volume que foi preparado com muito carinho. Alimentar-se é um

compromisso pessoal, ética acima de estética. Assim, assino pela Ana

nossas primeiras palavras: bem vindo/a a esta fascinante jornada.

Atenciosamente,

Rodrigo Ceregatti

Queridos amigos e amigas

Nosso contato:

(11) 9 9196 - 2696

www.anaceregatti.com.br

REPENSANDO O ALIMENTO
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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.

U M  P O U C O

S O B R E  O  Q U E

V O C Ê  V A I

E N C O N T R A R

P O R  A Q U I

ANA CEREGATTI
VEGETARIANISMO E ALIMENTAÇÃO

PLANT BASED



Uma alimentação bem equilibrada,
composta por alimentos integrais,
vegetais e naturais, está cheia de vida e
de nutrientes. Um verdadeiro arco-íris
no prato, cada elemento (fibras,
vitaminas, minerais, fitoquímicos, etc.)
contribui de forma significativa para
manutenção da saúde, seja protegendo
o funcionamento dos vários órgãos,
como o coração, seja fortalecendo o
sistema imunológico ou até
equilibrando a função intestinal.
 
 
Para os alimentos, as cores funcionam
como um tipo de defesa, protegendo a
planta contra agentes agressores e
pragas. Ao ingerirmos um fruto, uma
folha, uma flor ou uma raiz, esse
benefício é naturalmente incorporado
pelo nosso organismo.
 
 
Cada cor tem uma ação mais específica,
mas todas elas atuam
predominantemente como
antioxidantes, substâncias que
recolhem o “lixo” gerado pelas reações
químicas que acontecem em todas as
células do nosso organismo. Se esse
lixo, conhecido como radicais livres, não
for eliminado, poderá danificar e até
matar algumas células. É assim que
aparecem algumas doenças, como por
exemplo o câncer.
 
 
As cores combinadas entre si têm um
efeito ainda mais potente! A variedade
delas em uma alimentação baseada em
plantas ocorre naturalmente quando
alimentos integrais do grupo dos
cereais integrais,  frutas, hortaliças
(verduras e legumes), leguminosas
(feijões de todos os tipos, grão-de-bico,
lentilha, ervilha) e oleaginosas (todas as
castanhas e sementes) estão presentes,
não sendo necessário comer algo muito
diferente para conseguir o que
precisamos.
 
 
Como exemplo, alimentos que
normalmente compõem a salada de
muita gente, como tomate, cenoura,
alface e beterraba, contêm licopeno,
caroteno, clorofila e antocianina,
respectivamente, e podem ser
encontrados em qualquer feira, sacolão
ou supermercado.

Confira a seguir um pouco mais sobre o
que cada cor faz e onde mais elas
podem ser encontradas.
 
 
Vermelho: cor conferida pela presença
de algumas substâncias, como o
licopeno e o ácido elágico, que têm
ação anticâncer, além do efeito
antioxidante. Além do tomate, a goiaba
vermelha e a melancia, que são comuns
na nossa mesa, têm muito licopeno. O
morango e a uva são bem ricos em
ácido elágico. A romã também é, mas
ela é figurinha mais rara nas feiras e
sacolões. A lista dos alimentos
vermelhos também inclui cereja,
pimentão, pimenta dedo de moça,
framboesa, acerola e caqui.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laranja/amarelo: são alimentos ricos
em carotenoides (pigmentos que
participam da formação da vitamina A,
essencial para a visão) e vitamina C.
Esses dois compostos têm uma enorme
função antioxidante, ajudando prevenir
várias doenças, inclusive o câncer. A
cenoura, abóbora e mamão têm muito
caroteno. Já caju, manga, carambola, as
laranjas, a mexerica e o pimentão
amarelo (quando cru) são ótimos
exemplos de fontes de vitamina C. 
 
 
Um alimento alaranjado que vem
ganhando espaço no cardápio de muita
gente é a cúrcuma, também chamada
de açafrão da terra. Rica em um
poderoso antioxidante chamado
curcumina, ela é parecida com o
gengibre, só que bem alaranjada, e vem
sendo prescrita em cápsulas como um
importante elixir de saúde. O uso dessas
cápsulas é caro e desnecessário para a
grande maioria das pessoas. Ralar o
rizoma (raiz) na sopa, no feijão, nos
legumes cozidos ou mesmo acrescentar
um pedacinho ao suco verde é uma
medida fácil e muitíssimo mais barata.

Cada cor tem uma ação
mais específica, mas

todas elas atuam
predominantemente
como antioxidantes.

Faça de seu prato um arco-íris e garanta saúde e vitalidade

Cores para o
dia a dia



Roxo: beterraba, uva vermelha, repolho roxo e berinjela (com casca) contêm
antocianina, um pigmento que confere essa cor roxo-azulada aos alimentos e
que tem propriedade antioxidante e anti-inflamatória. Outros alimentos, como
açaí, alface roxa e cebola roxa também devem ser considerados para o
consumo no dia a dia, pois são bem fáceis de encontrar. Mais raros, porém
também muito ricos nesse pigmento, temos amora, jabuticaba, ameixa, mirtilo,
figo, batata doce roxa e endívia roxa. Vale a pena experimenta-los vez ou outra.
 
 
As uvas, especialmente as vermelhas, contêm uma substância protetora do
aparelho cardiovascular, chamada resveratrol. Elas são facilmente encontradas
o ano todo e por isso vale a pena consumir um punhado delas, por exemplo, nos
lanches intermediários. 
 
 
Branco: alimentos com a cor branca são ricos em flavonoides, substância
antioxidante com potente ação anticancerígena. Eles também fornecem boas
quantidades de vitaminas do complexo B, essenciais para o metabolismo
energético. Alho, cebola, repolho, couve-flor, grão-de-bico, arroz, mandioca e
batata são de consumo frequente. Mais raros, mas não menos importantes, são
cogumelo, pinha, nabo e coco. Esse último, é rico em um tipo de gordura que
tem função antifúngica.
 
 
Verde: quem confere essa cor é a clorofila. Alimentos desse grupo ajudam na
formação do sangue e na coagulação do mesmo. As folhas verde-escuras, como
couve, rúcula, agrião, etc., são ótimas fontes de cálcio, além de fibras. Se forem
consumidas cruas, também fornecem vitamina C. Para o dia a dia, aposte
também no brócolis, pimentão verde (que em salada fica delicioso!),
temperinhos frescos, como cheiro verde, coentro, alho-poró, manjericão,
hortelã, etc., limão e quiabo. E lembre de consumir sempre que possível kiwi,
pepino, vagem, aspargo, couve-bruxelas, uva verde, salsão e erva-doce.



Todo alimento integral e fresco (ou
minimamente processado),
consumido em quantidades
adequadas, vai contribuir para o
ótimo funcionamento do organismo:
cereais vão fornecer energia,
leguminosas garantirão o equilíbrio
na ingestão de proteínas, hortaliças e
frutas oferecerão nutrientes para
regular o metabolismo, castanhas
contribuirão com gorduras
protetoras e por aí vai. Cada grupo
tem um papel na manutenção da
nossa saúde e, por isso, rodiziar os
alimentos pertencentes a cada um
deles é sempre muito importante.

Mas existem alimentos que
contribuem de forma tão marcante e
decisiva para o desenvolvimento dos
órgãos e tecidos e para o equilíbrio do
metabolismo que devem estar
presentes com mais frequência no
nosso prato. Confira a seguir.
 
 
Aveia: seus flocos são apreciados em
vários momentos ao longo da vida,
especialmente por ser um cereal rico
em carboidratos complexos,
proteínas e fibras, além de vitaminas
do complexo B, essenciais para o
metabolismo energético.

Crianças a experimentam misturada
em frutas. O atleta pode usá-la tanto
na refeição pré como pós-treino,
garantindo energia e matéria-prima
para formação de músculos. Pessoas
com alguma dificuldade de
deglutição podem saboreá-la em
preparações nutritivas e de
consistência mais branda, como os
mingaus. Indivíduos com colesterol e
glicemia elevados podem contar com
a aveia para controlar a absorção de
gorduras e de açúcares no intestino.
Além de nutritiva, ela é versátil e tem
preço acessível.

Confira quais são os precisam fazer parte do seu dia a dia!

Alimentos que valem a pena
Primeiros passos . . . .



Receita O V E R N I G H T  O A T  /  A V E I O C A

Overnight oat (popularmente conhecida como aveia dormida) - ótima opção

para quem não tem muito tempo para preparar o café da manhã, pois ela é feita

no dia anterior e conservada em geladeira até o momento do consumo: em um

pote de vidro ou cumbuca com tampa, coloque 3 colheres de sopa de aveia em

flocos, 1 colher sopa de chia e ½ xícara de leite vegetal - prefira os leites que

sejam enriquecidos com cálcio. Deixe descansar da noite para o dia ou aguarde

pelo menos uma hora para consumir. Quanto mais tempo ficar descansando,

mais molinha fica a aveia! Adicione frutas picadas, secas ou frescas, canela,

cacau (pó ou nibs), castanhas e sementes, pasta de amendoim ou de gergelim ou

o que seu paladar pedir. Adicione açúcar mascavo ou um fio de melado, se

quiser mais docinho.

 

Aveioca: a base é a mesma da aveia dormida, só que leva menos líquido (leite

vegetal ou água, sendo que com o primeiro fica mais saboroso). Misture 3

colheres sopa cheias de aveia em flocos, 1 colher sopa semente chia e leite

vegetal o suficiente para a aveia ficar bem úmida e sobrar somente um pouco de

líquido sobre a mistura. Aguarde cerca de 5 minutos para a aveia ficar bem

molinha. Distribua essa mistura em uma frigideira teflon sem óleo e ainda fria.

Ligue o fogo e deixe dourar dos dois lados. Utilize canela, cacau em pó,

cardamomo, cúrcuma, orégano, cominho/gengibre/alecrim em pó na massa,

antes de levar à panela, dependendo se o recheio tende para o doce ou

salgado. Recheie com legumes grelhados/refogados, tahine, frutas, geleia, tofu

mexido, homus ou pasta de outras leguminosas.



Couve: se tem um alimento que poderia se candidatar a
super-herói é a couve. Ela é super rica em cálcio,
betacaroteno e fibras. Se estiver crua, na forma de salada
ou de suco, é também uma ótima fonte de vitamina C.
Refogada com cebola e alho ou picada na sopa são
formas fáceis e rápidas de consumi-la. Uma outra dica
super versátil é bater folhas de couve no liquidificador e
congelar em forminhas de gelo - e aqui vai uma dica
prática: se colocar a folha inteira no liquidificador, fica
mais difícil bater. Então, separe o talo do meio, pique as
partes mais tenras e bata pouca quantidade com um
tiquinho de água. Vá adicionando as folhas picadas
deixando os talos por último, até formar uma pasta
grossa. Esse cubos de couve podem ser usados não só no
suco verde, mas também para incrementar feijões,
legumes, arroz ou sopas.
 
 
A couve tem poder cicatrizante sobre a mucosa do
estômago e por isso o suco feito com ela é indicado para
quem tem azia, queimação e até gastrite. Ainda mais se
estiver associada com gengibre fresco e gel da babosa.



Suco verde

Bater no liquidificador 1 folha

grande de couve manteiga,

preferencialmente orgânica,

suco de 2 laranjas bem

suculentas, 1 maçã pequena, 1

lasca de gengibre a gosto e

folhinhas de hortelã. A versão

mais indicada para casos de

gastrite leva 2 colheres de sopa

do gel da babosa.



Gergelim: essa semente oleaginosa é tudo de bom, pois tem altíssimo teor de cálcio,
além de ferro, zinco e gorduras protetoras. Pode ser apreciado puro, em semente
(sempre moída!), ou na forma de gersal, que é uma mistura do gergelim ligeiramente
torrado batido com sal marinho. Ambos podem ser salpicados sobre o prato pronto do
almoço, nas sopas ou como parte de algumas receitas, como da massa da aveioca. Outra
forma bem gostosa de incluir o gergelim no dia a dia é como tahine, que pode ser
passado sobre pães e torradas. Nesse caso, se misturado com um fio de melado, fica
incrivelmente gostoso. Misturar tahine com shoyu e/ou limão e dar o ponto com água dá
um delicioso molho para ser usado sobre saladas e vegetais cozidos no vapor. 
 
 
Feijão branco: de todas as leguminosas, que são a principal fonte de proteínas da dieta
vegetariana, é um das mais ricas em cálcio e ferro. Por isso, é bom que ele apareça mais
que uma vez por semana nas refeições. Pode ser como salada, cozido com legumes, na
forma de patê ou de hambúrguer.
 
 
Temperando
A maioria dos temperos é muito rica em minerais, como cálcio e ferro. Alguns ainda nos
surpreendem com nutrientes muito especiais, como o betacaroteno, encontrado no alho
poró, na salsinha e no coentro frescos. 
 
 
Se você puder, tenha vasinhos de temperos na sua casa. Se não puder, uma opção é usar
a versão desidratada. Crie um espaço em sua cozinha para ter potinhos com vários deles.
Além da sua refeição ficar mais saborosa, ela ficará muito mais nutritiva.
 
 
Olha que variedade: manjericão, folhas de louro, salsinha, alecrim, cominho, semente de
coentro, páprica, cúrcuma, noz moscada, cardamomo, lemon pepper, canela, cravo,
gengibre em pó, semente de mostarda, pimentas (branca, preta, cayena, calabresa, rosa,
síria) e por aí vai. 
 
 
Para comer todos os dias
Dois alimentos que valem a pena estar presentes diariamente na nossa alimentação: 
 
 
Chia (que pode ser substituída pela linhaça): fonte vegetal de ômega 3, uma gordura anti-
inflamatória e protetora, que o organismo não consegue fabricar. O consumo da semente
contribui com a oferta de fibras, cálcio e ferro. 2 colheres de sopa/dia da semente moída
ou hidratada atendem as necessidades de ômega 3 do organismo. Para bebês e crianças
menores, melhor usar o óleo. Nesse caso, 1 colher de chá/dia é suficiente.
 
 
Castanha-do-pará: fonte incomparável de selênio, desde que ela seja procedente de
regiões onde o solo é rico nesse mineral, como norte e nordeste do país. Confira essa
informação na embalagem ou pergunte ao revendedor, caso ela seja comprada a granel.
O selênio tem papel de destaque no nosso sistema de antioxidação. Consuma no
máximo 2 unidades médias todos os dias.



Bata no liquidificador 1

xícara do grão cozido

(que precisa ficar de

molho por cerca de 12h

antes), dentes de alho,

pimenta branca e sal a

gosto, 1 colher sopa de

azeite extra virgem e

salsinha picada, também

a gosto. Varie os

temperos conforme seu

paladar. Guarde em pote

de vidro na geladeira por

até 4 dias - o ideal é

fazer pouca quantidade

para não ficar muito

tempo na geladeira, já

que não há conservantes.

Patê de feijão branco



Trocas
que
valem
a pena

Alimentação vegetariana está na
moda. Ela vem sendo associada a
algo saudável e ganhando espaço na
vida de muita gente. De fato, a
retirada de alimentos do reino
animal do cardápio ajuda a prevenir
e tratar várias doenças, como
obesidade, colesterol alto, diabetes,
pressão alta, doenças autoimunes e
até o câncer.
 
 
Mas isso não será verdadeiro se as
refeições diárias contiverem
alimentos ultraprocessados, feitos
com farinha refinada, açúcar branco,
xarope de milho, glutamato
monossódico, gordura trans e outros
aditivos alimentares.
 
 
Em outras palavras, se a dieta,
mesmo sem nada de origem animal,
for baseada em produtos
industrializados, muito doce,
refrigerantes, lanches e todo tipo de
comida processada, a saúde pode
ficar comprometida, dando espaço
para o desenvolvimento de
sobrepeso, alterações na glicemia, no
colesterol e na pressão arterial. 
 
 
A comida vegetariana, que traz
vários benefícios de saúde, deve ser
composta por cereais integrais,
leguminosas (feijões de todos os tipo,
grão-de-bico, ervilha seca, lentilhas,
fava), frutas, verduras, legumes,
oleaginosas (castanhas do pará e de
caju, amêndoas, nozes, etc.) e
sementes (gergelim, linhaça, chia,
etc.). E isso associado a um sono de
qualidade, prática regular de
exercícios físicos, banho de sol,
ingestão de água e gerenciamento
do estresse.
 
 
Confira ao lado algumas trocas que
vão garantir uma excelente ingestão
de nutrientes e muita saúde.

Sucos de caixinha, pasteurizados ou concentrados: a
maioria contém açúcar e aditivos alimentares, como
conservantes, corantes, acidulantes, aromatizantes,
componentes que não queremos no nosso dia a dia, por
estimularem o desenvolvimento de alergias, sobrepeso
e obesidade. O melhor mesmo é comer a fruta! Mas se o
suco for ainda uma necessidade, a recomendação é
preferir sempre os naturais, feitos na hora, seguido
pelos sucos de polpa e os integrais de garrafa de vidro
(que contenham apenas a fruta).
 
 
Outra ótima opção é a água de coco, desde que seja
natural, pois a de caixinha tem açúcar. Para quem tem
o hábito de tomar refrigerantes, a dica é trocá-lo por
água com gás e limão espremido até que seja possível
abandonar totalmente o consumo de bebidas com gás.  
 
 
Cereais matinais: aqui entram flocos, bolinhas e anéis
de cereais (feitos com ingredientes refinados ou
integrais), contendo chocolate ou coloridas
artificialmente. O grande problema é que a maioria
contém açúcar ou xarope de glicose de milho, que
muitas vezes estão no começo da lista de ingredientes
(essa lista é feita em ordem decrescente). Esses itens
são sabidamente muito danosos para o metabolismo,
podendo levar facilmente ao sobrepeso e à obesidade. 
 
 
Fora o monte de aditivos alimentares, como
conservante, corantes, antiumectantes, antioxidantes,
estabilizantes entre outros “antes”. Alguns têm também
gordura trans na composição. As granolas, preferidas
por muita gente por serem supostamente saudáveis,
devem ser escolhidas com critério. A dica aqui é preferir
as versões que não contenham açúcar, xarope de
glicose de milho e gordura trans (que aparece na lista
como gordura vegetal hidrogenada). 
 
 
Aveia, quinoa, amaranto ou milho em flocos são
alternativas seguras, muito mais saudáveis do que
qualquer das opções acima. Elas podem ser
consumidas puras ou misturadas com castanhas,
sementes (gergelim, abóbora, girassol, linhaça, chia),
gérmen de trigo e frutas secas, originando uma granola
caseira. Querendo um docinho a mais, o açúcar
mascavo ou de coco, melado de cana ou agave
resolvem. Querendo um sabor de chocolate, é só
adicionar cacau em pó ou nibs de cacau.



Misture 5 colheres de sopa

cheias de farinha integral em 1

xícara de água. Adicione sal a

gosto. Gergelim ou outras

sementes e temperos, tipo

orégano, cominho, etc.,

também podem ser adicionadas

a gosto. A consistência deverá

ficar como de um mingau mais

consistente. Assim, se

necessário, acrescente mais

água. Coloque um pingo de

azeite em uma frigideira

antiaderente (apenas no

primeiro pão) e espalhe a

massa, igual fazemos com

panqueca. Espere desgrudar da

panela para virá-lo e cozinhar

do outro lado.

Pão de
Frigideira



Pães industrializados: o pão é um
alimento antigo. Em algumas
culturas, ele tem significado
religioso. Na nossa, é uma
presença forte no hábito
alimentar, especialmente nas
versões refinadas, que é delicioso
no paladar, mas não muito bom
para a saúde, especialmente pela
presença da farinha refinada, que
é de origem transgênica. A melhor
alternativa é fazer o próprio pão,
usando farinhas integrais e
preferencialmente orgânicas.
 
 
Pão de frigideira (receita acima),
pão sovado com as próprias mãos
ou feito na panificadora doméstica
são as melhores alternativas. Se
fazer em casa realmente não for
possível e a alternativa for comprar
pronto, opte pelas versões
artesanais e 100% integral,
conferindo a lista de ingredientes:
a farinha de trigo integral deve ser
o primeiro ingrediente da lista, o
açúcar deve ser um dos últimos, a
gordura vegetal hidrogenada deve
estar ausente e os aditivos
alimentares devem ser ou
ausentes ou o mínimo possível.
 
 
As dicas acima valem também
para o bolos, tanto para aqueles
produzidos por grande empresas
como para os comprados em
casas de bolos.
 
 
Achocolatados: o açúcar é, em
geral, o primeiro ingrediente da
lista. Alguns também têm xarope
de glicose de milho. As versões
mais populares têm vários aditivos
alimentares, como aromatizantes,
emulsificantes, corantes (alguns
de origem animal, como a
colchonilha ou corante carmim),
estabilizantes e antiumectantes.

A melhor substituição é a feita
com cacau em pó adoçado
com açúcar mascavo ou
açúcar de coco. Outra opção
são os achocolatados
orgânicos, que, apesar de
conterem açúcar, a
quantidade é menor que as
encontradas em produtos
bem conhecidos.
 
 
Pastinhas industrializadas:
hoje temos uma grande
quantidade de marcas
disponíveis no mercado,
sendo algumas feitas com
bons ingredientes, como
castanhas e leguminosas.   A
maioria das versões
vegetarianas é feita com
extrato de soja, que não é a
forma mais nutritiva da soja, e
contém vários aditivos
alimentares (conservantes,
espessantes, estabilizantes,
corantes, etc.).
 
 
Os produtos feitos com tofu,
comprados no mercado ou
feitos em casa, devem ser os
preferidos. Além da soja, há
outras opções para rechear
pães, como as manteigas de
castanhas (caju, amêndoas,
etc.), tahine (pasta de
gergelim, muitíssimo rica em
cálcio e ferro), guacamole,
homus (patê de grão-de-bico),
babaganush (patê berinjela) e
o azeite temperado.
Margarina, nem pensar!
 
 
Se os laticínios forem uma
opção para você, melhor fazer
sua própria pastinha em casa,
pois a grande maioria
encontrada nos mercados
tem aditivos alimentares e
muito sódio.



ADITIVOS ALIMENTARES
C O N H E Ç A  O S  A D I T I V O S  A L I M E N T A R E S  M A I S

C O M U M E N T E  U T I L I Z A D O S :

ACIDULANTES
melhoram o sabor e
podem servir como

conservantes e
antioxidantes

CONSERVANTES
impedem os estragos
causados por fungos e

bactérias

CORANTES
melhoram a aparência;
destacam a cor perdida

durante o processamento

ESTABILIZANTES
estabilizam as

emulsões (mistura de
água e óleo)

EMULSIFICANTES
mantêm água e óleo

misturados

AROMATIZANTES
conferem ou melhoram

sabor e odor

ANTIUMECTANTES
evitam umidade

ANTIOXIDANTES
funcionam como

conservantes

ESPESSANTES
servem para aumentar o

volume do alimento e
aumentar a consistência
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