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MACARRÃO É UM ALIMENTO 
SAUDÁVEL, AFIRMAM CIENTISTAS

Documento assinado por renomados especialistas do mundo conclui 
que as massas são um alimento de baixo índice glicêmico e de 
digestão lenta que ajudam a controlar o peso corporal.

Um comitê internacional com-
posto por 20 cientistas e au-
toridades em alimentação e 

saúde de nove países reunidos em 
Milão, Itália, concluiu que as massas 
alimentícias devem ser caracterizadas 
como um alimento saudável, com 
carboidratos complexos, adequado a 
todos os tipos de alimentação. 

A conclusão faz parte da Decla-
ração do Consenso Cientí� co sobre 
Refeições Saudáveis com Massas. O 
documento foi produzido durante 
o Congresso Científico para a Sau-
dabilidade do Macarrão, evento que 
aconteceu em paralelo ao World Pasta 
Congress, no � nal de outubro. 

Realizado a cada cinco anos, o en-
contro cientí� co discute os avanços e 
pesquisas em carboidratos, nutrição, 
massas e saúde. Do Brasil, partici-
param o médico Mauro Fisberg e a 
nutricionista Alessandra Luglio.
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O Consenso aponta ainda que o 
processamento de massas cria um 
alimento de baixo índice glicêmico, 
de digestão lenta e que ajuda a con-
trolar os níveis sanguíneos e o peso 
corporal de forma diferente de outros 
carboidratos.

Ressalta também que as massas, 
alimento simples e baseado em 
plantas, é produzido frequentemente 
apenas de dois ingredientes - o trigo 
e água - tendo por isto baixo impacto 
ambiental. 

Principais conclusões do 
Consenso Cientí� co

1. A pesquisa cientí� ca reforça a 
maior importância de uma dieta in-
tegral sobre um alimento individual.

2. A massa alimentícia é um com-
ponente chave de muitos padrões de 
dietas saudáveis em todo o mundo, 
como a cienti� camente comprovada 
Dieta do Mediterrâneo. A maior par-
te das dietas com base em plantas 
ajudam a prevenir e a retardar a ocor-
rência da maior parte das doenças 
crônicas e conferem maiores bene-
fícios à saúde do que a maioria das 
dietas atuais, conhecidas como dietas 
ocidentais.

3. Muitos ensaios clínicos con-
firmam que o excesso de calorias, 
e não somente de carboidratos, é 
responsável por aumento no ganho 
de peso e obesidade. Dietas que, de 
forma adequada, determinam perda 
de peso, enfatizam uma somatória de 
carboidratos saudáveis, proteínas e 

gorduras. Todos os três macro nutrien-
tes são essenciais para desenhar uma 
dieta individualizada, saudável e que 
tenha adesão por toda a vida. Além 
disto, dietas com restrição intensa 
em carboidratos podem não ser sau-
dáveis, especialmente a longo prazo.

4. A massa sacia e mantém o in-
divíduo satisfeito por maior tempo. 
Uma refeição composta por massas 
pode ser moderada em calorias, des-
de que a porção seja adequada e os 
molhos não sejam excessivamente 
calóricos.

5. Em tempos em que a obesidade 
e o diabetes têm uma elevada preva-
lência em todo o mundo, refeições 
com massas e outros alimentos de 
baixo índice glicêmico podem ajudar 
a controlar a glicemia e o peso, espe-
cialmente em pessoas com sobrepe-
so. O índice glicêmico é um fator que 
impacta a qualidade em saúde dos 
alimentos ricos em carboidratos. Há 
um efeito bené� co pela forma como 
as massas são feitas. O processo de 
produção reduz a resposta glicêmi-
ca. A massa integral, que promove 
maior consumo de � bras, é uma ótima 
opção.

6. A massa é acessível economi-
camente e uma escolha saudável em 
praticamente todas as sociedades. 
Promover a acessibilidade e preços 
possíveis de refeições à base de 
massas pode ajudar a concepção 
inadequada de que dietas saudáveis 
são muito caras.

7. Refeições saudáveis com massas 
permitem, de uma forma deliciosa, 

uma maior ingestão de alimentos 
como vegetais, legumes e outros 
itens saudáveis pouco consumidos. 
É uma forma excelente para intro-
dução de alimentos típicos da Dieta 
Mediterrânea (e outras tradições e 
culturas), especialmente para crianças 
e adolescentes.

8. Refeições com massas são 
apreciadas em diferentes culturas em 
todo o mundo. São como uma tela 
em branco (que permite diferentes 
pinturas), viabilizando a introdução 
de novos alimentos e combinações. 
São pratos versáteis e facilmente 
adaptados a ingredientes regionais 
e nacionais.

9. A população em geral pode 
consumir massas e não deveria es-
colher produtos isentos de glúten 
(gluten free) a não ser que afetados 
por afecções relacionadas ao glúten 
e corretamente diagnosticadas. Para 
aqueles com doença celíaca, alergia 
ao trigo ou sensibilidade ao glúten, 
existem alternativas gluten free (isen-
tas de glúten).

10. A massa é um produto à base 
de plantas e tem baixo impacto 
ambiental.

11.  O consumo de massas é 
adequado para pessoas que fazem ati-
vidade física e particularmente espor-
tes. A massa, como outros alimentos à 
base de cereais, provê carboidratos e é 
também fonte de proteínas. Pode ser 
usada de forma isolada ou combinada 
ou modi� cada antes do treinamento e 
associada com outros alimentos após 
o treino para melhorar o desempenho 
esportivo. Dietas com alto teor em 
proteínas e com baixo conteúdo em 
carboidratos são desencorajadas em 
pessoas ativas.

12. Médicos e nutricionistas, além 
de outros profissionais de saúde, 
deveriam educar o consumidor a es-
colher refeições saudáveis, equilibra-
das e variadas para uma boa saúde.



Rendimento: 6 porções • Grau de di� culdade: médio • Tempo de preparo: 1 hora e 30 minutos
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RONDELI DE  CAMARÃO AO MOLHO BECHAMEL 

Os rondelis de camarão ao molho bechamel vão deixar o 
cardápio com um sabor especial. 

Ingredientes
20 folhas de massa fresca para lasanha/canelone cozida 
al dente;
1 receita de creme de camarão;
1 receita de molho bechamel;
folhas de sálvia para decorar;
queijo ralado a gosto para gratinar.

Recheio de camarão
1 colher (sopa) de manteiga;
1 colher (sopa) de azeite;
4 colheres (sopa) de cebola ralada;
2 colheres (sopa) de pimentão vermelho cortado em 
cubos pequenos;
2 tomates sem pele e sem sementes cortados em cubos 
pequenos;
1 kg de camarões limpos, temperados com sal e pimenta do 
reino;
1 colher (chá) de caldo em pó de peixe ou camarão;
3 colheres (sopa) de farinha de trigo;
200ml de leite;
5 colheres (sopa) de cebolinha verde picada;
100 gramas de queijo tipo Ementhal ralado;
250 gramas de requeijão cremoso consistência � rme;
200ml de creme de leite fresco ou UHT;
sal, pimenta e noz-moscada a gosto.

Molho bechamel
50 gramas de manteiga;
50 gramas de farinha de trigo peneirada;
1 litro de leite frio;
1 envelope de caldo de legumes em pó;
50 gramas de queijo parmesão ralado;
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 pimentões, os camarões 
e refogue rapidamente. Acrescente o caldo de peixe em pó, a 
farinha de trigo e o leite, 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.

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 seu gosto com sal, pimenta e noz-moscada. Utilize 
no preparo.

Montagem
Espalhe quatro folhas da massa sobre uma bancada, sobrepon-
do um centímetro para que forme a massa para rondeli. Repita 
esse procedimento com o restante da massa. Besunte-as com 
uma pequena porção do molho branco, espalhe uma porção 
do recheio em cada tira e enrole, apertando bem e formando 
um rocambole.

Informações nutricionais
Carboidrato da porção: 40,1g.
Proteínas da porção: 38,6g.
Gorduras da porção: 47g.
Fibras da porção: 1,7g.
Calorias da porção: 738 kcal.



Rendimento: 6 porções • Grau de di� culdade: médio • Tempo de preparo: 1 hora

CONCHAS COM RICOTA E QUEIJOS AO MOLHO DE BERINJELAS

Vamos caprichar no menu para o feriado?! A dica da Asso-
ciação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentí-
cias e Pães & Bolos Industrializados (ABIMAPI) é uma receita 
deliciosa de conchiglione recheado com ricota e queijos ao 
molho de berinjelas. Experimente!

Ingredientes
500g de massa de grano duro no formato de conchas, cozida 
al dente;
1 receita de molho de berinjelas;
1 receita de recheio de ricota e queijos;
2 vidros de molho de tomate ao sugo, industrializado;
parmesão ralado para polvilhar, a gosto.

Recheio de ricota
200g de ricota fresca peneirada;
200g de queijo tipo mussarela ralado;
300g de requeijão � rme;
50g de queijo tipo parmesão ralado;
150g de queijo tipo Ementhal ralado;
sal, pimenta, noz-moscada e temperos a gosto.

Molho de berinjelas
120ml de óleo;
8 dentes de alho cortados em tiras bem � nas;
450g de cebolas cortadas em cubos bem pequenos;
2 folhas de louro;
½ colher (café) de pimenta dedo de moça bem picada;
900g de berinjelas sem cascas e cortadas em cubos bem 
pequenos e deixadas de molho em 3 copos de água com sal 
e 100ml de vinagre;
2 tomates sem pele e sem sementes cortados em cubos bem 
pequenos;
1 pimentão vermelho picado em cubos bem pequenos;
1 pimentão amarelo picado em cubos bem pequenos;
10ml de vinagre branco;
130ml de azeite;
sal, pimenta, orégano, noz-moscada, salsa, 
manjericão e temperos a gosto.

Modo de preparo
Recheio de ricota
Misture bem todos os ingredientes e recheie as conchas já 
cozidas al dente.

Molho de berinjelas
Em uma panela grande revestida com antiaderente aqueça o 
óleo, refogue o alho, as cebolas, as folhas de louro, os pimen-
tões e a pimenta dedo de moça. Escorra e esprema bem as 
berinjelas, acrescente ao refogado e deixe ferver. Adicione os 
tomates, o vinagre e deixe ferver tampado por dois minutos. 
Destampe a panela, acrescente o azeite e ferva até secar todo 
o líquido, � cando apenas o óleo. Reserve.

Montagem
Unte um refratário com azeite e coloque as conchas rechea-
das. Acrescente o molho de tomate e por cima o molho de 
berinjelas. Finalize com parmesão e leve ao forno para gratinar.

Informações nutricionais
Carboidrato da porção: 95,8g. 
Proteínas da porção: 38,6g. 
Gorduras da porção: 77g. 
Fibras da porção: 12,9g. 
Calorias da porção: 1.037 kcal.
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Rendimento: 20 porções • Grau de di� culdade: médio • Tempo de preparo: 3 horas

RONDELINI DE CARNE DE SIRI
 

Nada mais gostoso do que a união 
de uma boa massa com frutos do mar. 
Con� ra a deliciosa receita que a equipe 
de culinaristas da ABIMAPI desenvolveu 
com carne de siri e rondelini para você 
servir nestas festas de � nal de ano.

Ingredientes
Montagem
20 folhas de massa fresca para lasanha, 
cozida al dente;
1 receita de molho branco;
1 receita de recheio de siri;
uma forma refratária;
50g de coco seco para gratinar.

Creme de siri
3 colheres (sopa) de azeite;
4 colheres (sopa) de cebola ralada;
800g de carne de siri limpa, escaldada 
com água e caldo de um limão;
1 colher (chá) de caldo em pó de peixe;
2 colheres (sopa) de farinha de trigo 
peneirada;
200ml de leite;
80ml de leite de coco;
5 colheres (sopa) de cebolinha verde 
picada;
sal, pimenta e noz-moscada a gosto.

Molho branco de coco
2 colheres (sopa) de manteiga sem sal 
(50g);
3 colheres (sopa) de farinha de trigo (50g);
1 litro de leite frio;
100ml de leite de coco;
50g de queijo parmesão ralado;
sal, pimenta e noz-moscada a gosto.

Modo de preparo
Creme de siri
Leve uma panela ao fogo com o azeite e 
refogue a cebola até � car transparente. 
Junte os tomates, a carne de siri, o caldo 
de peixe em pó, a farinha de trigo, os leites 
e cozinhe até obter um creme. Tempere a 
seu gosto com sal, pimenta e noz-mos-
cada. Retire do fogo e junte a cebolinha 
picada. Utilize frio na montagem.

Molho branco de coco
Em uma panela doure a farinha na man-
teiga, mexendo sempre. Junte os leites, 
o caldo de legumes, o queijo e mexa 
até começar a ferver e obter um creme. 
Tempere a seu gosto com sal, pimenta e 
noz-moscada. Utilize na montagem.

Montagem
Espalhe as folhas da massa sobre uma 
bancada, besunte-as com uma pequena 
porção do molho branco de coco, espalhe 

uma porção do recheio de siri em cada 
tira e enrole, apertando bem, formando 
um rocambole. Coloque os rocamboles 
em uma forma forrada com � lme plásti-
co e leve ao freezer por 10 minutos, isso 
facilitará o corte dos rondelinis. Retire 
os rocamboles do freezer e corte em 
fatias de aproximadamente dois cen-
tímetros, obtendo assim os rondelinis. 
Coloque os rondelinis em mini porce-
lanas e cubra com o molho branco de 
coco. Finalize com o coco ralado. Leve 
ao forno para gratinar e sirva a seguir.

Opção para rondelinis (seis porções)
Espalhe quatro folhas da massa sobre 
uma bancada, sobrepondo um cen-
tímetro para que forme a massa para 
rondelinis. Repita este procedimento 
com o restante da massa. Besunte-as 
com uma pequena porção do molho 
branco de coco, espalhe uma porção 
do recheio de siri em cada tira e enrole, 
apertando bem, formando um rocam-
bole. Coloque os cinco rocamboles em 
uma forma forrada com � lme plástico 
e leve ao freezer por 20 minutos, isso 
facilitará o corte dos rondelinis. Reti-
re os cinco rocamboles do freezer e 
corte em fatias de aproximadamente 
quatro centímetros, obtendo assim os 
rondelinis. Unte com manteiga a forma 
refratária, coloque os rondelinis e cubra 
com o molho branco de coco. Finalize 
com o coco ralado, leve ao forno para 
gratinar e sirva a seguir.

Informações nutricionais
Carboidrato da porção: 10,6g.
Proteínas da porção: 11,4g.
Gorduras da porção: 13,0g.
Fibras da porção: 0,8g.
Sódio da porção: 237,7mg.
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