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As  doenças  cardiovasculares são

responsáveis por  mais de um terço das mortes no

Brasil.  A principal  característica  é  a  presença  da

aterosclerose, acúmulo de placas de gorduras nas

artérias ao longo dos anos que impede a passagem

do sangue. 

As causas da aterosclerose podem ser de origem genética, mas os

principais motivos para o acúmulo são excesso de peso, sedentarismo,

tabagismo, hipertensão, colesterol alto e consumo excessivo de álcool.

Em  relação  à  alimentação,  há  grande  influência  do  tipo  das

gorduras  ingeridas  sobre  os  fatores  de  risco  das  doenças

cardiovasculares.

De maneira simplificada, as gorduras saturadas são aquelas que,

em temperatura ambiente,  são sólidas (manteiga,  gordura das carnes,

nata, pele do frango). Seus malefícios são o aumento do colesterol ruim

(LDL), aterosclerose e desenvolvimento de doenças cardíacas.

Nos biscoitos, pães, bolos, folhados, sorvetes, tortas, entre outros,

encontramos  as  gorduras  trans,  hidrogenadas  e  interesterificadas.

Estas são produzidas pelas indústrias para melhorar a textura, sabor e

aroma dos alimentos porém, são maléficas à saúde e seu consumo deve

ser evitado. Além de aumentar o colesterol ruim essas gorduras reduzem

o bom colesterol (HDL).



As  gorduras  insaturadas são aquelas  que,  em

temperatura  ambiente,  são  líquidas  (azeite  de

oliva,  óleo  de  soja,  milho,  algodão)  e  nestas,

encontramos os ômegas 3, 6 e 9, essenciais para

o crescimento e saúde do corpo. Outras fontes de

gorduras  insaturadas  são  peixes,  sementes,

abacate  e  castanhas.  Estas  previnem  doenças  cardiovasculares,

diminuem colesterol ruim (LDL) e aumentam o colesterol bom (HDL).

  

O colesterol vem de duas fontes principais: do nosso fígado (em

torno de 70%) e dos alimentos de origem animal (em torno de 30%). Para

que o  corpo  funcione bem só é  preciso  uma quantidade  pequena  de

colesterol no sangue chamado de colesterol total.  Quando o colesterol

total fica acima dos valores normais o excesso se deposita nas artérias e

podem surgir doenças cardiovasculares. 

ATENÇÃO: Qualquer alimento em excesso pode trazer riscos

à saúde portanto, o consumo deve ser adequado.

Para prevenir o aparecimento de doenças, devemos ir a consultas

regulares no médico, controlar do peso, ter uma alimentação saudável e

variada com orientação de nutricionista, fazer exercícios físicos regulares

com o acompanhamento médico ou de um profissional habilitado.

Para  saber  mais  sobre  hábitos  saudáveis,  procure  pelo  Guia

alimentar para a população brasileira 2014 nos sites de pesquisa.



MOUSSE DE ABACATE COM CACAU

Ingredientes:

400g de abacate maduro

½ xícara (chá) de cacau em pó

1 xícara (chá) de mel

Modo de preparo:

Bata  todos  os  ingredientes  no  liquidificador  até  formar  um  creme
homogêneo. Leve à geladeira por, no mínimo, 2 horas e sirva.

Dica: se preferir, decore com morangos em lâminas por cima.

Tempo de preparo: 10 minutos

Rendimento: 8 porções


