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Dra. Viviane Sant’Anna

Drink funcional 
Sensations

Ingredientes:

50 ml de suco de manga
20 ml de suco de limão siciliano
Raspas de limão siciliano
Ramos de hortelã
100 ml de suco de cranberry

Modo de preparo:

1.Misturar o suco de manga, o suco e as raspas de limão siciliano e os ramos de hortelã em uma coqueteleira 
com cubos de gelo. 
2.Servir em um copo e completar com o suco de cranberry.

Propriedades funcionais da receita:

A ingestão do suco de cranberry tem mostrado efeitos benéficos à saúde, principalmente na prevenção 
e no tratamento de infecção urinária e cistite recorrente1-3. Uma das hipóteses para tal efeito é o fato de o 
cranberry possuir alto teor de proantocianidinas do tipo A, capazes de inibir a adesão e proliferação de bactérias 
patogênicas (principalmente a Escherichia coli) na uretra e na bexiga4,5. Outra hipótese é que o consumo do 
suco de cranberry acidifica o pH urinário, promovendo efeito bacteriostático5.

Não há muitas publicações que avaliam os efeitos do consumo de manga (Mangifera indica L.) sobre a 
saúde humana. No entanto, estudo mostrou que pessoas que possuem o hábito de consumir manga tendem 
a apresentar menores níveis de proteína C reativa, além de menor peso corporal, quando comparadas a não 
consumidores6.

O limão siciliano (Citrus lemon) tem sido estudado devido à presença de óleos essenciais encontrados na 
sua casca, principalmente os monoterpenos limoneno e beta-pineno, utilizados para melhora dos sintomas 
relacionados à gastrite, úlcera gástrica e refluxo gastroesofágico, devido a seu efeito neutralizador do ácido 
clorídrico e estimulante do peristaltismo7.

A hortelã (Mentha piperita) pertence à família Labiatae, é considerada aromática, estimulante e carminativa 
e é utilizada para minimizar sintomas como náusea, vômito e flatulência8 e também no tratamento de algumas 
desordens do trato gastrointestinal, como a síndrome do intestino irritável9. Contém óleos essenciais com 
ações antimicrobiana e antioxidante10, como o ácido cafeico, ácido rosmarínico, eugenol e alfa-tocoferol8. 
Estudo em ratos mostrou que a hortelã pode ter efeito anticâncer e radioprotetor10, contudo, estudos em 
humanos devem ser realizados para confirmar essa ação.

Rendimento:

1 copo (200 ml)
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