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Receita:
Creme de manga

Ingredientes:

1 unidade de manga cortada em cubos médios
3 colheres de sopa de açúcar demerara orgânico
½ colher de chá rasa de ágar-ágar
½ copo de água quente
1 lata de creme de leite de soja
3 folhas de hortelã

Modo de preparo:

1.Em uma panela, acrescente a manga e o açúcar demerara orgânico. Leve ao fogo e misture até que a manga 
desmanche. Desligue o fogo e deixe esfriar. Reserve;

2.Dissolva o ágar-ágar em água quente e reserve;
3.Em uma vasilha, misture a manga cozida com o creme de leite de soja. Acrescente o ágar-ágar e as folhas 

de hortelã picadas finamente;
4.Leve para gelar.

Efeitos benéficos à saúde:

Os Antioxidantes encontrados nas frutas apresentam efeito protetor e contribuem para a redução do risco de 
doenças crônicas não transmissíveis1. A manga (Mangifera indica L.) apresenta alto valor nutricional e destaca-se 
por ser fonte de ácido ascórbico, carotenoides e compostos fenólicos que desempenham atividades antioxidantes 2,3.

A hortelã é uma planta herbácea originária da Ásia, que pertence á família Lamiaceae. É utilizada como tem-
pero em inú¬meros pratos, como planta medicinal em infusão e também for¬nece óleos essenciais que podem ser 
extraídos da planta. É utilizada como estimulante gástrico e em desordens do trato gastrointestinal. Além disso, 
também é indicada para infecções bucais e de garganta e como expectorante4,5.

Para fornecer consistência adequada à preparação, utiliza-se o ágar-ágar, um hidrocoloide extraído de algas 
marinhas, composto de dois polissacarídeos: agarose e agaropectina e constituído de 95% de fibras solúveis.  Seus 
benefícios estão relacionados com o melhor controle glicêmico, regulação do trânsito intestinal e eliminação de 
substâncias tóxicas pelas fezes, além de promoção da saciedade6.

Ainda, a soja e seus derivados são considerados, na indústria alimentícia, alimentos funcionais, por possuírem 
componentes bioativos que podem conferir benefícios à saúde7. O extrato de soja pode ser uma opção de bebida 
para portadores de intolerância à lactose8. As isoflavonas presentes na soja atuam como antioxidantes, que auxiliam 
na redução de risco para doenças cardiovasculares. Além disso, a genisteína, daidzeína e gliciteína, são estruturas 
similares ao estrogênio, que conferem a sua atividade hormonal, amenizando os sintomas da menopausa9.
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