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Barra de cereal funcional

Barra de cereal funcional

Ingredientes:
• ½ xícara (chá) de aveia em flocos
• 1 colher (chá) de açafrão em pó
• 1 e ½ unidade de banana
• 2 colheres (chá) de canela em pó
• 1 e ½ xícara (chá) de chá verde em pó
• 2 colheres (chá) de farinha de uva
• 1 colher (chá) de gengibre
• 1 unidade de maçã
• 4 colheres (sopa) de mel
• 2 colheres (chá) de pimenta-do-reino em pó

Modo de preparo:
• Amassar a banana e ralar a maçã. Em um recipiente, adicionar todos 
os ingredientes. Misturar até obter uma massa homogênea. Em um 
tabuleiro, dispor a massa uniformemente e, com uma espátula, modelar 
em formato de barrinhas. Pré-aquecer o forno por 5 minutos a 180°C. 
Levar ao forno por 30 minutos a 180°C.
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Propriedades nutricionais da receita

• De acordo com o “Guia alimentar para a população brasileira”, uma alimentação saudável deve possuir 
alimentos minimamente processados e livres de aditivos químicos, promovendo melhor qualidade de vida, 
além de prevenir doenças1. 

• A barra de cereal foi elaborada com ingredientes que apresentam propriedades funcionais e minimamente 
processados e, por isso, pode ser indicada como parte de uma alimentação saudável. Os ingredientes principais 
são banana, maçã e aveia. A banana e a maçã são frutas ricas em fibras, que ajudam na melhora da função 
intestinal. A aveia, outra fonte de fibras presente nesta preparação, foi utilizada para dar forma à barra e também 
por ser fonte de β-glicana, uma fibra alimentar que regula o metabolismo lipídico, diminui a absorção de gordura 
e, com isso, diminui o risco de doença cardiovascular2,3.

• Foram adicionados, ainda, alguns condimentos como açafrão, pimenta-do-reino, gengibre e canela, que, 
além de fornecerem sabor e aroma à barra de cereal, possuem propriedades funcionais. O açafrão ou cúrcuma 
(Curcuma longa) apresenta um composto chamado curcumina, com ação antioxidante e capaz de prevenir e 
tratar doenças relacionadas ao envelhecimento celular e inflamação4. Como sua biodisponibilidade é diminuída, 
pode ser potencializada com a associação da piperina, composto bioativo da pimenta-do-reino5. Já a canela e o 
gengibre possuem ação estimulante e são dois compostos que melhoram a atividade mitocondrial, aumentando 
o aproveitamento do oxigênio e contribuindo para a geração de energia. Além disso, possuem ação antioxidante 
e previnem a oxidação celular6,7.

• A casca da uva (Vitis vinifera) possui flavonoides como antocianinas e resveratrol, que são antioxidantes 
responsáveis por retardar o envelhecimento das células, pois inibem a formação dos radicais livres, regulam 
a atividade endotelial e previnem doenças cardiovasculares, além de alguns tipos de câncer8. O chá verde 
(Camellia sinensis) possui efeitos lipolíticos, anti-inflamatórios e antioxidantes, que são atribuídos às catequinas 
(compostos fenólicos), principalmente a epigalocatequina-galato, cuja distribuição é a mais abundante entre 
todos os componentes fenólicos9. 

Agradecimentos (Giselle França da Costa): Essa preparação foi realizada como parte de projeto de pesquisa em alimentos 
funcionais, a fim de avaliar a aceitabilidade e conservação dos compostos fenólicos após aquecimento. Agradeço às alunas, 
hoje nutricionistas, Ana Gabriela Araújo Correia do Nascimento, Gabriella Costa Ferreira Aquino e Vanessa Cristina 
Veiga de Azevedo Campos.
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