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Entenda as
diferenças
Os açúcares são carboidratos simples que podem ser encontrados
naturalmente em alguns alimentos, como frutas, vegetais e mel.
O mais comumente empregado na culinária é a sacarose, conhecido como o
açúcar branco, abundante na cana de açúcar e o mais utilizado no Brasil.
Podemos consumir o açúcar em diferentes formatos.

MASCAVO

Obtido das primeiras extrações da cana-de-açúcar, apresenta-se de
forma granulada e tem cor escura.

DEMERARA

Retirado diretamente do melado da cana. Como não é lavado e não
passa por processo de purificação, sua cor é escura e seus cristais são
levemente úmidos, empedrando com facilidade.

CRISTAL

Caracteriza-se por seus grânulos serem parecidos com pequenos
cristais de cor branca, sua obtenção se dá diretamente do demerara
após um processo químico de sulfitação do caldo, lavagem com água
potável e remoção do mel que envolve os cristais.

REFINADO

O mais comum dos açúcares, de grãos brancos e finos, é obtido a partir
do açúcar cristal que passa por um processo de refinação por meios
físicos e químicos.

CONFEITEIRO

É ainda mais fino e muito utilizado na confeitaria. Tem tendência para
absorver umidade e empedrar. Por isso, costuma ser misturado com um
pouco de amido.
A quantidade de vitaminas e minerais entre eles varia, sendo maior naqueles
que são menos refinados, como o mascavo e o demerara, mas ainda
assim é muito pequena, é por isso que nenhum deles deve ser
considerado fonte de micronutrientes, somente fonte de energia.
Além dos tipos de açúcares que já vimos, também são conhecidos outros
tipos tais como frutose (frutas), mel (abelhas), xarope de glicose (hidrólise do
milho), entre outras misturas de açúcares comumente utilizados em
produtos de confeitaria (caramelho, fondant, marzipã, marshmallow).
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Compra certa: escolha, aquisição
e armazenamento
TIPOS &
APLICAÇÕES

EMBALAGENS, ARMAZENAMENTO
& SINAIS DE DECOMPOSIÇÃO

AÇÚCAR: como adoçante em alimentos e

AÇÚCAR: pacotes, potes plásticos e caixas; manter em local seco

bebidas, em doces e produtos de confeitaria.

arejado e ao abrigo da luz; contaminação por fermentação devido

MEL: consumo in natura, como adoçante em

umidade.

alimentos e bebidas, produtos de

MEL/GELÉIAS: vidros, latas e potes plásticos; manter em local

panificação, confeitaria, iogurtes e bebidas

seco e arejado ao abrigo da luz; contaminação por fermentação

lácteas.

ou mofo.

XAROPE DE GLICOSE: como adoçante em

DOCE EM PASTA: vidros, latas e caixas; após abrir manter

alimentos e bebidas, produção de geleias,

refrigerado de 3 a 4 semanas; contaminação por fermentação,

bombons, produtos de confeitaria e licores,

mudança de cor e sabor.

refrigerantes, sorvetes e sobremesas geladas

BALAS/BOMBONS: vidros, caixas ou latas; manter em local seco

e molhos.

e arejado; contaminação por fermentação, mudança de cor e

MARSHMALLOW: adicionado em bebidas,

sabor.

espetinho de doce, cobertura e recheio de
bolos, sorvetes e tortas.
MARZIPÃ: em cobertura e recheio de bolo.
FONDANT: em recheios cremosos de
chocolate e biscoitos, decoração de bolos.
CARAMELOS: como balas, em preparações
doces como enfeite ou ingredientes.

saúde
Todos os tipos de açúcares têm 4 calorias por
grama. E assim como outros carboidratos,
podem favorecer o ganho de peso
se consumidos em excesso.
É a quantidade e não o tipo de açúcar que
pode levar ao ganho de peso, portanto,
o uso de açúcares nas preparações
deve ser moderado.
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Promovendo saúde: como reduzir
os açúcares nas preparações
COZINHAR COM SAÚDE

A redução de açúcares nas preparações de seu restaurante deve acontecer aos poucos, pois reduções bruscas podem causar
a rejeição das preparações. Portanto, aqui vão algumas dicas da + apetite para a redução gradual de açúcares.
Controle a oferta de doces em 2 a 3 vezes por semana,

Elabore suas próprias receitas de geleias e doces

sendo que quando o doce for ofertado ainda deverá ter

caseiros utilizando frutas (banana, goiaba, maçã) ou

como opção uma fruta;

vegetais (abóbora) e acrescente menores quantidades

Evite adoçar as saladas de frutas e as frutas servidas como

de açúcares;

sobremesas, pois elas já possuem seu próprio açúcar;

Nas suas receitas evite as frutas conservadas em

Sinta o sabor natural das frutas, dê preferência as da época,

açúcares (cristalizadas, caldas), prefira sempre as

pois além de amadurecerem no tempo certo, são

frescas ou secas sem adição de açúcares;

naturalmente mais adocicadas e tem menor custo;

Prefira os cereais integrais e sem adição de açúcar

Prepare sucos com frutas e polpas menos ácidas, pois são

(granola, cereais matinais);

mais adocicadas, podendo tornar a adição de açúcar

Diminua a proporção de açúcares nas receitas de bolos

dispensável, mas lembre-se a água pura ou adicionada de

e tortas, assim como em recheios e sobremesas;

rodelas de limão ou folhas de hortelã é a melhor opção para

Sirva o café sem açúcar deixando que o consumidor o

a ingestão de líquidos;

adoce caso deseje;

Utilize cenoura crua ou cebola no preparo de molhos, elas

Caso necessite servir o café adoçado, a adição de

também são eficientes para reduzir a acidez dessas

açúcar não deve ultrapassar 1,5g para cada copo de 50

preparações, evitando o uso de açúcar;

mL.

O açúcar tem 5 a 10 vezes mais
calorias por grama do que a
maioria das frutas. Por isso,
consuma sempre com moderação.
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Edulcorantes: os substitutos

TIPOS, DOÇURA E APLICAÇÕES

Os edulcorantes ou adoçantes são produtos capazes de adoçar o alimento em substituição ao açúcar. São divididos em
sintéticos e naturais. A escolha do adoçante mais adequado vai depender do gosto e tipo de preparação em que será
utilizado.

SINTÉTICOS

NATURAIS

SACARINA: isenta de calorias, possui um sabor residual

FRUTOSE: encontrada naturalmente nas frutas e no mel

amargo, o que faz com que seja usada junto com outros

e tem poder de adocicar 170 vezes mais que o açúcar.

edulcorantes, seu poder adoçante é 300 vezes maior que

ESTEVIOSÍDEO: é extraído das folhas da Stévia

do açúcar, é recomendada para preparações com

rebaudiana, seu poder adoçante é 300 vezes maior que o

tratamento térmico.

açúcar e apresenta sabor residual amargo sempre que

CICLAMATO: apresenta sabor residual amargo

usado em doses elevadas.

semelhante ao da sacarina, porém com menor

SORBITOL, MANITOL, XILITOL: são calóricos, cada

intensidade, seu poder de adoçar é 40 vezes maior do

grama de xilitol ou sorbitol apresentam um teor de 4

que o açúcar e pode ser utilizado no forno e fogão.

Kcal, e cada grama do manitol 2 Kcal. São mais utilizados

ASPARTAME: não deixa sabor residual, é 200 vezes mais

pela indústria na produção de balas, doces e gomas.

doce do que a sacarose, é mas instável a temperaturas

SUCRALOSE: é derivado da sacarose, tem poder

acima dos 100°C, tem restrição para os fenilcetonúricos.

adoçante 600 vezes maior do que o açúcar, não

ACESULFAME-K: isento de calorias e sem sódio, não tem

apresenta sabor residual e é estável em temperaturas

resíduo amargo e suporta um aquecimento de até 300°C.

altas e baixas.

na dose
certa
Fique atento à quantidade e à frequência da ingestão dos
adoçantes. Antes de ser liberado para o consumo humano,
um adoçante passa por inúmeros testes de toxicidade
realizados em animais.
A IDA (sigla para a relação de miligramas de adoçante por
quilos de massa corporal por dia) é uma recomendação de
consumo máximo do produto.

Há consenso em afirmar que o uso
de adoçantes é recomendado
somente em casos específicos.
Consulte um nutricionista.
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Este material foi útil
para você?
Siga a gente nas redes
sociais e deixe seus
comentários

Empresa Júnior Apetite
@ejapetite
ejnutriufms@gmail.com
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