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RESUMO

O objetivo desse trabalho foi desenvolver uma receita culinária que atenda as necessidades nutricionais de idosos praticantes de atividade física. Para tanto, realizou-se um

levantamento prévio sobre as necessidades nutricionais de idosos praticantes de atividade física, bem como, das características sociodemográficas, prática de atividades física,

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. Participaram do estudo 51 idosos, sendo 90% do sexo feminino. A média de idade foi de 70±6 anos. A prática de atividade física foi

relatada por 35%. 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. A partir desse levantamento,

elaborou-se a “Panqueca Energética”. Para o seu preparo utilizou-se: 1 banana nanica, 2 ovos, 15g de uva passa, 20g de mel, 30g de pasta de amendoim, 10g de aveia em

flocos, 1 “pitada” de canela em pó e 10g de castanha do Pará moída. Bateu-se no liquidificador os ovos, a banana e a aveia. Adicionou-se 1 pitada de canela em pó. Para o

recheio utilizou-se a uva passa, a castanha moída, o mel e a pasta de amendoim. A porção (2 unidades) possui o valor energético de 742Kcal, carboidratos=61,5g,

proteínas=37,4g, gorduras totais= 39,8g. O custo total da preparação ficou em R$5,00. Considera-se que a “Panqueca Nutritiva” atende as necessidades nutricionais dos idosos

não diabéticos e praticantes de atividade física. Além disso, ressalta-se o baixo custo e a facilidade no preparo. Sugere-se que esta receita seja incluída como uma opção para o

lanche de pré-treino de idosos não diabéticos que praticam atividade física.
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