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RESUMO

O objetivo desse estudo foi elaborar uma receita culinária que atenda as necessidades nutricionais de idosos. Para tanto, realizou-se um levantamento prévio sobre os

conhecimentos em nutrição, presença de patologias, ingestão hídrica, consumo de sal e óleo entre indivíduos matriculados na Universidade Aberta para a Maturidade (UNABEM),

da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), unidade de Passos. Trata-se de um estudo observacional do tipo transversal, com delineamento amostral não probabilístico.

Como instrumento de medida utilizou-se o Questionário de Conhecimentos em Nutrição (QCN). Realizou-se a estatística descritiva. Participaram do estudo 51 idosos, sendo 90%

do sexo feminino. A média de idade foi de 70±6 anos. Dos participantes, 55% apresentaram ingestão hídrica inadequada. Quando do consumo de sal a maioria (82%) apresentou

consumo acima do recomendado. Em relação ao consumo de óleo a maioria (53%) apresentou inadequação. Quanto à prevalência de patologias, 64% relataram hipertensão,

23% diabetes e 12% desgaste ósseo. Quando do conhecimento em nutrição, 86% dos pesquisados apresentaram conhecimentos moderados em nutrição. As questões com

maior percentual de erro abrangeram os domínios, “Percepção de alimentação saudável” e “Conhecimento sobre gorduras trans”. A partir dos resultados, elaborou-se o “Pão

Nutrhip”. A porção de 50g (2 fatias) possui o valor energético de 110 Kcal, carboidratos=27,3g, proteínas=5,4g, gorduras saturadas=0,2g, gorduras trans=0, fibra alimentar=3,6g,

sódio=197mg. O custo total da preparação ficou em R$12,05. Rendimento: 1 unidade (300g) ou 12 fatias de 25g.  Pode-se concluir que o “Pão Nutrhip” proporciona a ingestão

adequada de nutrientes quando dos aspectos dietéticos e nutritivos, especialmente, entre idosos e hipertensos. Além disso, ressalta-se a facilidade no preparo, custo, sabor,

aparência e textura, compatíveis com a exigência do mercado.
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