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Editorial

Nesta nova edição, importantes atualizações científicas nas áreas de Nutrição Clínica, 
Nutrição Esportiva e Fitoterapia contribuirão para a prática clínica de nossos 
leitores.

Em Nutrição Esportiva, uma esclarecedora revisão acerca do papel do nitrato 
na performance esportiva, proveniente de fontes alimentares ou suplementares, 
mostrará ao profissional dessa área que a ação desse componente pode ir além 
da vasodilatação: se bem aplicado, pode potencializar o desempenho em exer-
cícios de alta intensidade e curta duração. Ainda sobre nutrição e esporte, uma 
atualização sobre o papel da vitamina D no esporte abre evidências de sua atuação 
como importante estratégia para o processo de hipertrofia muscular. 

Em Nutrição Clínica, uma revisão sobre a interpretação da dosagem da vitamina 
B12 incita discussões importantes para a prática clínica. A adequada interpretação 
das dosagens de vitamina B12 é essencial para os âmbito preventivos e terapêuticos 
das doenças correlacionadas à deficiência dessa vitamina, prevalente especialmente em alguns grupos 

de risco, como crianças, idosos, gestantes e veganos. 
Em Fitoterapia, trazemos um estudo de caso com a aplicação clíni-

ca de Astragalus membranaceus, com resultados iniciais interessantes 
sobre a modulação do sistema imune. 

Na sessão de Gastronomia, uma receita nutritiva, prática e saborosa 
que valoriza nossa biodiversidade: tortinha de legumes com taioba. 

Dando continuidade à séria sobre Agroecologia, a matéria desta 
edição mostra um tema preocupante e de grande relevância, acerca 
do risco de extinção das abelhas, que tem como uma das causas o uso 
excessivo de agrotóxicos. 

Excelente leitura!

Dra. Valéria Paschoal
Diretora da VP Centro de Nutrição Funcional

Dra. Paula Gandin
Presidente do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional
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Wagner Alessandro dos Reis e Isabela Gouveia

Tortinha de Legumes com Taioba 

Tortinha de Legumes com Taioba 

Ingredientes:

Massa 
• 03 colheres (sopa) de azeite de oliva extravirgem 
• 02 ovos caipiras
• 01 xícara (chá) de inhame cozido
• 01 xícara (chá) de farinha de arroz
• 01 xícara (chá) de caldo de legumes caseiro
• 01 colher (sobremesa) de fermento em pó
• 01 colher (café) rasa de sal marinho 
• Noz-moscada a gosto
• Salsinha desidratada a gosto

Recheio 
• 04 xícaras (chá) de taioba picada (folhas e talos)
• 02 colheres (sopa) de azeite de oliva extravirgem
• 02 dentes de alho picados
• 02 colheres (sopa) de salsinha fresca picada
• 01 xícara (chá) de abobrinha italiana picada em cubos pequenos
• 01 xícara (chá) de cenoura ralada
• 01 xícara (chá) de ervilha torta picada
• 01 xícara (chá) de tomate picado em cubos pequenos 
• ½ xícara (chá) de cebola roxa picada em cubos pequenos
• Pimenta-do-reino a gosto
• Sal marinho a gosto 
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Tortinha de Legumes com Taioba 

Propriedades nutricionais da receita

• O azeite de oliva é conhecido por suas propriedades antioxidantes, graças à grande quantidade de ácidos graxos 
monoinsaturados, atuando no controle do colesterol e auxiliando na diminuição do LDL-c. Além disso, auxilia 
no aumento do HDL-c, melhora o metabolismo da glicose, auxilia no controle da pressão arterial e da função 
endotelial, além de exercer efeitos favoráveis contra a obesidade, menor ativação do NF-KB em jejum e no 
estado pós-prandial, e redução no declínio cognitivo relacionado à idade e à doença de Alzheimer1.

• O inhame é um tubérculo rico em carboidratos, vitaminas A e C, cálcio, ferro, fósforo, vitaminas B1 e B5. 
Sua composição nutricional atribui funções benéficas sobre o sistema imunológico2. 

• As folhas de taioba são consideradas como Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC). Seu 
consumo valoriza a nossa biodiversidade e pode contribuir para diversos efeitos positivos à saúde, pois 
possuem elevado conteúdo proteico, de minerais (como cálcio e magnésio), de fibras insolúveis e compostos 
bioativos. A fibra dietética é um dos principais componentes da taioba e pode estar associada a um menor 
risco de doença cardiovascular. Além disso, seu consumo pode exercer ação antioxidante, hipoglicemiante e 
hipocolesterolemiante3,4.

• A cenoura é uma das hortaliças mais consumidas no mundo. Possui alto teor de B-caroteno (precursor da 
vitamina A), água, açúcares totais, além de ser fonte de vitaminas A, C e E, exercendo importante ação de 
modulação do sistema imunológico e atividade antioxidante5. 

• O tomate é rico em licopeno e possui altos teores de vitaminas A e C. O consumo de licopeno pode estar 
associado à redução no risco de câncer de próstata e doenças cardiovasculares devido à elevada atividade 
antioxidante, principalmente5,6.

• Os temperos, como alho, salsinha e noz-moscada são anti-inflamatórios e antioxidantes, ajudando, assim, 
na redução dos riscos de doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, doenças neurodegenerativas e 
cardiovasculares7,8.

Modo de preparo:
• Caldo de legumes: Em uma panela de aço inoxidável, adicionar as aparas dos vegetais (cascas, pedaços não 
utilizados, talos de salsinha) e ½ litro de água. Ferver até reduzir pela metade. Deixar esfriar.
• Massa: Bater no liquidificador, por 3 minutos, os ovos, o azeite, o inhame, o caldo de legumes, o sal e a noz-
moscada. Depois, acrescentar a farinha de arroz e bater mais uns 2 minutos. Por último, adicionar o fermento 
e reservar.
• Recheio: Em uma panela de aço inoxidável, aquecer levemente o azeite e dourar a cebola. Adicionar o alho e 
refogar. Acrescentar a abobrinha, a ervilha, o tomate e refogar mais um pouco. Colocar a as folhas e os talos de 
taioba, um pouco de sal e de caldo de legumes e cozinhar por alguns minutos. Por último, acrescentar a cenoura 
ralada, a salsinha e pimenta-do-reino a gosto. Apurar o sal e reservar. Observação: Para usar os talos das folhas 
da taioba é preciso retirar a parte fibrosa externa com uma faca ou descascador de legumes.
• Montagem: Untar com azeite e farinha de arroz as formas de tortinha de aço inoxidável (11 cm de diâmetro). 
Cobrir o fundo das formas com a massa e espalhar o recheio por cima. Cobrir o recheio com mais um pouco de 
massa. Salpicar salsinha desidratada e assar em forno pré-aquecido (180ºC) por aproximadamente 35 minutos. 
Observação: pode ser montada e assada em travessa única de vidro. 
Rendimento: 06 unidades
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Wagner Alessandro dos Reis e Isabela Gouveia

• A cebola roxa contém minerais como magnésio, potássio, fósforo e cálcio. Apresenta, ainda, vitamina C e 
excelente concentração de antocianinas e quercetina – flavonoides que exercem propriedades antioxidante e 
anticarcinogênica; a quercetina age contra a peroxidação lipídica e é capaz de prevenir a oxidação de LDL9.

• Rico em proteínas, o ovo é também um alimento repleto de outros nutrientes. Excelente fonte de vitaminas A, 
B, D e E, ajuda a manter uma boa saúde dos olhos, da pele e dos ossos. Possui sais minerais como ferro, zinco, 
fósforo, potássio e manganês, importantes para as diferentes reações bioquímicas do organismo, além de ser 
uma das poucas fontes exógenas de vitaminas D e K, essenciais à imunidade e à coagulação, respectivamente10.
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