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COMO EQUILIBRAR SUA REFEIÇÃO E GARANTIR O 
FUNCIONAMENTO DO SISTEMA IMUNOLÓGICO?

A alimentação equilibrada é um 
dos grandes pilares de uma vida sau-
dável. A� nal, entre outros benefícios, 
ela garante o pleno funcionamento 
do sistema imunológico. O que pouca 
gente sabe é qual a combinação ideal 
de nutrientes para garantir uma boa 
alimentação.

A nutricionista Beatriz Botéquio, 
consultora da Associação Brasileira das 
Indústrias de Biscoitos, Massas Alimen-
tícias e Pães & Bolos Industrializados 
(ABIMAPI), destaca alguns nutrientes 
específicos que estão envolvidos 
diretamente com a saúde do sistema 
imunológico e em quais alimentos 
encontrá-los:

Proteínas: fundamentais para a 
formação das moléculas que partici-
pam das respostas imunológicas (os 
anticorpos).

Onde encontrar: entre as fontes de 
proteínas estão as carnes, cereais e le-
guminosas, além dos produtos lácteos.

Carboidratos: garantem o for-
necimento de energia para o corpo, 
poupando o uso de nutrientes, como 
as proteínas, que são fundamentais na 
formação do sistema de defesa.

Onde encontrar: pães, massas, arroz, 
batatas, entre outros.

Á c i d o s  g r a x o s  ( ô m e g a - 6  e 
ômega-3): são importantíssimos no 
controle das in� amações, processos 
que fazem parte da resposta imuno-
lógica que, quando não controladas 
pelo organismo, podem trazer grandes 
danos à saúde.

Onde encontrar: peixes em ge-
ral (salmão, atum, etc.) e nos óleos 
vegetais.

Compostos antioxidantes: a vita-
mina A é ótima aliada contra infecções. 
Já a vitamina E ajuda a preservar os 
ácidos graxos, componentes essenciais 
das células. A vitamina C é um potente 
antioxidante e auxilia na prevenção 
de doenças. A de� ciência na ingestão 
desta vitamina está relacionada a um 
maior risco de infecções.

Onde encontrar: vitamina A -  frutas 
e vegetais, como cenoura, maçã, etc. 
Vitamina E - grande parte dos cereais e 
produtos derivados. Vitamina C - frutas 
cítricas, como laranja e maracujá.

Zinco e ferro: são minerais es-

senciais para o fortalecimento da 
imunidade. A ingestão de quantida-
de adequada de ferro garante que 
o oxigênio necessário chegue até as 
células e estas resistam às doenças, 
já o zinco é essencial nos processos 
de cicatrização e crescimento normal 
dos tecidos.

Onde encontrar: zinco - castanha- 
do-pará. Ferro - carne vermelha.

 Fibras alimentares: podem tra-
balhar de duas formas: como prebió-
ticos, carboidratos não digeríveis, que 
afetam bene� camente o intestino, por 
estimularem a proliferação e/ou ativi-
dade de microorganismos no cólon do 
intestino; ou como potencializadoras 
dos probióticos, microorganismos 
vivos que são administrados em do-
ses adequadas e trazem saúde para o 
indivíduo. Tanto os prebióticos quanto 
os probióticos melhoram a saúde do 
intestino e sabe-se que isso favorece 
a efetividade do sistema imunológi-
co, além de serem ótimas fontes de 
energia.

Onde encontrar: frutas, vegetais, 
grãos e produtos integrais, como 
massas, pães, entre outros.

volume de vendas de 610 mil tonela-
das. No Brasil, são vendidos mais de 
60 formatos diferentes de macarrão.

O Dia Mundial do Macarrão foi 
criado em 1995, na Itália, durante 
o primeiro congresso mundial de 
massas alimentícias que reuniu os 
principais fabricantes do mundo em 
Roma. A data foi o� cializada no Brasil 
em dezembro do ano passado quando 
o Congresso Nacional sancionou pro-
jeto de lei que instituiu o Dia Nacional 
do Macarrão.

informativoinformativo
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OUTUBRO FOI O MÊS DO PÃO 
E DO MACARRÃO!

Dois dos alimentos mais im-
portantes em todo o mundo 
foram festejados no mês de 

outubro. No dia 16 foi o Dia Mundial 
do Pão e no dia 25 foi o Dia Mundial 
do Macarrão. Os dois alimentos têm 
muito em comum: são 
produzidos à base 
de farinha trigo 
e outros ce reais, 
s ã o  f o n t e  d e 
energia para o dia 
a dia e devem fazer 
parte de uma dieta 

equilibrada. Além disso, são práticos, 
versáteis e baratos.

O pão é um dos mais antigos ali-
mentos do mundo. Foi criado pelos 
egípcios há mais de seis mil anos e 
desde então foi se espalhando pelos 

quatro campos do planeta. Em 
1928, o norte-america-

no Otto Rohwedder 
desenvolveu uma 
máquina para cortar 

o pão em fatias, origi-
nando o pão de forma e 

ampliando ainda mais o 
seu consumo.

No Brasil, esse tipo de 
pão tem conquistado mer-

cado por sua praticidade e 
tempo maior de vida útil e já 
está presente em 73,6% dos 
lares do país. No pri-
meiro semestre 
deste ano, fo-

ram vendidas 249,5 mil toneladas 
de pão e bolo industrializados no 
Brasil, totalizando um faturamento de 
R$ 2,9 bilhões, segundo os dados de 
pesquisa da Associação Brasileira das 
Indústrias de Biscoitos, Massas Ali-
mentícias e Pães & Bolos Industrializa-
dos (ABIMAPI)/Nielsen. Nas prateleiras 
dos supermercados estão disponíveis 
aproximadamente 15 tipos de pão de 
forma, desde o tradicional (branco, 
integral, com grãos, entre outros) e 
torradas até croissants, sovado, para 
hot dog ou hambúrguer.

O macarrão, criado pelos chineses 
e popularizado pelos italianos, tam-
bém caiu nas graças dos brasileiros e 
hoje está presente em 99,5% dos lares 
do país. O Brasil é o terceiro consumi-
dor mundial de massas, atrás apenas 
dos Estados Unidos e da Itália. Dados 

ABIMAPI/Nielsen apontam 
um faturamento de R$3,9 

bilhões do setor no 
primeiro semestre 
de 2015, com um 
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Rendimento: 12 porções • Grau de di� culdade: médio • Tempo de preparo: 1 hora

LASANHA DE CAMARÃO 
A receita da equipe de culinaristas da ABIMAPI une sabor 

e so� sticação. Vale dizer que você também pode utilizar o 
creme de camarão em diversos outros acompanhamentos, 
como pães, tortas ou outros tipos de massas. Experimente!
 
Ingredientes
20 folhas de massa fresca para lasanha cozidas al dente;
Camarões médios ou grandes, refogados na manteiga 
(opcional).
 
Creme de camarão
1 colher (sopa) de manteiga;
1 colher (sopa) de azeite;
4 colheres (sopa) de cebola ralada;
1,200 kg de camarões limpos, temperados com sal e pimenta 
do reino;
1 colher (chá) de caldo em pó de peixe ou camarão;
1 envelope de creme de cebola;
50ml de leite de coco (opcional);
1 colher (sopa) de amido de milho;
200ml de leite;
5 colheres (sopa) de cebolinha verde picada;
150g de ricota fresca passada pela peneira;
100g de queijo mussarela ralado;
250g de requeijão cremoso;
200ml de creme de leite fresco ou UHT;
sal, pimenta e noz-moscada a gosto.
 
Molho bechamel
15g de manteiga;
15g de farinha de trigo peneirada;
400ml de leite frio;
1/2 envelope de caldo de legumes em pó;
sal, pimenta e noz-moscada a gosto.
 
Molho de tomate prático
1 kg de tomates maduros cortado em cubos;
1 cenoura média picada;
1 colher (sopa) de azeite;
2 dentes de alho;
1 cebola média cortada em cubos;
1 envelope de caldo de legumes 0% de gordura;
1 folha de louro;
4 raminhos de manjericão fresco;
1 colher (sobremesa) de açúcar;
sal, pimenta do reino branca e noz-moscada ralada a gosto.
 
Modo de preparo
Creme de camarão
Leve uma panela ao fogo com a manteiga, o azeite e refogue 
a cebola até � car transparente. Junte os camarões e refogue 

rapidamente. Acrescente o caldo de peixe em pó, o creme 
de cebola, o leite de coco e o amido dissolvidos no leite frio. 
Mexa delicadamente e cozinhe até obter um creme. Retire do 
fogo e junte a cebolinha picada. Deixe esfriar e acrescente os 
ingredientes restantes.
 
Molho bechamel
Em uma panela doure a farinha na manteiga, mexendo sempre. 
Junte o leite, o caldo de legumes e mexa até começar a ferver 
e engrossar. Tempere a gosto com sal, pimenta e noz-moscada. 
Utilize na montagem.
 
Molho de tomate prático
Bata todos os ingredientes no liquidi� cador, coe em peneira 
grossa e leve ao fogo médio, mexendo ocasionalmente, até 
obter um molho encorpado, mas não muito espesso. Acres-
cente o cheiro verde e utilize na montagem.
 
Montagem
Em um refratário grande coloque uma porção do molho de 
tomate, uma camada com 4 folhas de massa, uma porção do 
creme de camarão, mais uma camada de massa, mais uma por-
ção de creme de camarão, uma camada de molho bechamel, 
mais uma camada de massa, mais uma camada de creme de 
camarão. Cubra com massa, molho bechamel e � nalize com 
massa. Cubra com o molho de tomate e leve ao forno por 
aproximadamente 20 minutos para aquecer e gratinar. Decore 
a gosto com camarões refogados na manteiga.

Informações nutricionais:
Carboidrato da porção: 21,9g.  
Proteínas da porção: 20,3g.  
Gorduras da porção: 18,7g. 
Fibras da porção: 1,9g.
Calorias da porção: 337,4 kcal. 
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Rendimento: 12 porções • Grau de di� culdade: difícil • Tempo de preparo: 1 hora e 30 minutos
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informativo

SABOR E SOFISTICAÇÃO: EXPERIMENTE A RECEITA DE CANELONE 
DE CAMARÃO AO CREME DE PERAS E BRIE

A proposta é caprichar no menu para um jantar espe-
cial? É só seguir a dica da equipe de culinaristas da ABIMAPI. 
A combinação entre os camarões com o gosto forte do queijo 
brie e a suavidade da pera agrega requinte e garante um sabor 
delicioso à sua receita. Experimente!

Ingredientes
36 folhas de massa fresca para lasanha/canelone cozidas al dente.

Recheio de camarão
1 colher (sopa) de manteiga;
1 colher (sopa) de azeite;
4 colheres (sopa) de cebola ralada;
850g de camarões limpos, temperados com sal e pimenta do reino;
1 xícara (chá) de alho-poró fatiado, picado e escaldado;
1 colher (chá) de caldo em pó de peixe ou camarão;
1 envelope de creme de cebola;
2 colheres (sopa) de amido de milho;
200ml de leite;
5 colheres (sopa) de cebolinha verde picada;
250g de ricota fresca passada pela peneira;
100g de queijo tipo mussarela ralado;
250g de requeijão cremoso consistência � rme;
200ml de creme de leite fresco ou UHT;
sal, pimenta e noz-moscada a gosto.

Peras grelhadas
30g de manteiga;
1 rama de canela;
2 colheres (sopa) de açúcar;
4 peras cortadas e escaldadas em 500ml de agua fervente com 
duas colheres (sopa) de açúcar e suco de 1 limão (reserve uma 
para decorar);
20ml de vinagre branco;
250ml de vinho branco seco. 

Molho de peras
3 peras grelhadas (uma será usada para decorar);
800ml de molho bechamel;
300ml de creme de leite fresco ou UHT;
100g de queijo brie;
½ sache de caldo de legumes em pó 0% de gordura;
sal, pimenta e temperos ao seu gosto.

Molho bechamel
30g de manteiga;
30g de farinha de trigo peneirada;
800ml de leite frio;
1 envelope de caldo de legumes em pó;
sal, pimenta e noz-moscada a gosto.

Modo de preparo
Recheio de camarão
Leve uma panela ao fogo com a manteiga, o azeite e refogue a 
cebola até � car transparente. Junte os camarões, o alho-poró 
e refogue rapidamente. Acrescente o caldo de peixe em pó, 
a sopa de cebola e o amido dissolvidos no leite frio. Mexa 
delicadamente e cozinhe até obter um creme � rme. Retire do 
fogo e junte a cebolinha picada. Deixe esfriar, acrescente os 
ingredientes restantes e reserve.

Peras grelhadas
Em uma frigideira grande aqueça a manteiga com a rama de 
canela e doure o açúcar. Junte as peras, regue com o vinagre 
e salteie rapidamente até � car dourado. Acrescente o vinho e 
deixe reduzir.

Molho bechamel
Em uma panela doure a farinha na manteiga, mexendo 
sempre. Junte o leite, o caldo de legumes e mexa até 
obter um creme. Tempere a gosto com sal, pimenta e 
noz-moscada. Utilize no preparo.

Molho de peras
Bata todos os ingre-
dientes juntos, pas-
se por peneira e 
leve ao fogo 
para  fer ver. 
Sirva sobre os 
canelones.

Montagem
Distribua as mas-
sas para canelone 
sobre uma bancada, 
coloque porções de 
recheio sobre as massas e 
enrole.  Disponha os canelones 
em um refratário untado com man-
teiga, cubra com o molho de peras, distribua 
cubinhos de pera grelhada reservada e leve ao forno por apro-
ximadamente 15 minutos. Sirva imediatamente.

Informações nutricionais
Carboidrato da porção: 39,6g.  
Proteínas da porção: 21,5g.  
Gorduras da porção: 31,8g. 
Fibras da porção: 2g. 
Calorias da porção: 551,4 kcal.



Rendimento: 12 porções • Grau de di� culdade: médio • Tempo de preparo: 1 hora

LASANHA DE CAMARÃO 
A receita da equipe de culinaristas da ABIMAPI une sabor 

e so� sticação. Vale dizer que você também pode utilizar o 
creme de camarão em diversos outros acompanhamentos, 
como pães, tortas ou outros tipos de massas. Experimente!
 
Ingredientes
20 folhas de massa fresca para lasanha cozidas al dente;
Camarões médios ou grandes, refogados na manteiga 
(opcional).
 
Creme de camarão
1 colher (sopa) de manteiga;
1 colher (sopa) de azeite;
4 colheres (sopa) de cebola ralada;
1,200 kg de camarões limpos, temperados com sal e pimenta 
do reino;
1 colher (chá) de caldo em pó de peixe ou camarão;
1 envelope de creme de cebola;
50ml de leite de coco (opcional);
1 colher (sopa) de amido de milho;
200ml de leite;
5 colheres (sopa) de cebolinha verde picada;
150g de ricota fresca passada pela peneira;
100g de queijo mussarela ralado;
250g de requeijão cremoso;
200ml de creme de leite fresco ou UHT;
sal, pimenta e noz-moscada a gosto.
 
Molho bechamel
15g de manteiga;
15g de farinha de trigo peneirada;
400ml de leite frio;
1/2 envelope de caldo de legumes em pó;
sal, pimenta e noz-moscada a gosto.
 
Molho de tomate prático
1 kg de tomates maduros cortado em cubos;
1 cenoura média picada;
1 colher (sopa) de azeite;
2 dentes de alho;
1 cebola média cortada em cubos;
1 envelope de caldo de legumes 0% de gordura;
1 folha de louro;
4 raminhos de manjericão fresco;
1 colher (sobremesa) de açúcar;
sal, pimenta do reino branca e noz-moscada ralada a gosto.
 
Modo de preparo
Creme de camarão
Leve uma panela ao fogo com a manteiga, o azeite e refogue 
a cebola até � car transparente. Junte os camarões e refogue 

rapidamente. Acrescente o caldo de peixe em pó, o creme 
de cebola, o leite de coco e o amido dissolvidos no leite frio. 
Mexa delicadamente e cozinhe até obter um creme. Retire do 
fogo e junte a cebolinha picada. Deixe esfriar e acrescente os 
ingredientes restantes.
 
Molho bechamel
Em uma panela doure a farinha na manteiga, mexendo sempre. 
Junte o leite, o caldo de legumes e mexa até começar a ferver 
e engrossar. Tempere a gosto com sal, pimenta e noz-moscada. 
Utilize na montagem.
 
Molho de tomate prático
Bata todos os ingredientes no liquidi� cador, coe em peneira 
grossa e leve ao fogo médio, mexendo ocasionalmente, até 
obter um molho encorpado, mas não muito espesso. Acres-
cente o cheiro verde e utilize na montagem.
 
Montagem
Em um refratário grande coloque uma porção do molho de 
tomate, uma camada com 4 folhas de massa, uma porção do 
creme de camarão, mais uma camada de massa, mais uma por-
ção de creme de camarão, uma camada de molho bechamel, 
mais uma camada de massa, mais uma camada de creme de 
camarão. Cubra com massa, molho bechamel e � nalize com 
massa. Cubra com o molho de tomate e leve ao forno por 
aproximadamente 20 minutos para aquecer e gratinar. Decore 
a gosto com camarões refogados na manteiga.

Informações nutricionais:
Carboidrato da porção: 21,9g.  
Proteínas da porção: 20,3g.  
Gorduras da porção: 18,7g. 
Fibras da porção: 1,9g.
Calorias da porção: 337,4 kcal. 
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