Soluções
mais proteína

Leite é bom. Esta é uma pura verdade.
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Soluções mais proteína

As proteínas desempenham uma série
de funções essenciais no corpo humano,
entre elas, funções enzimáticas,
imunológicas, hormonais, de transporte e de estrutura celular[1].
As proteínas provenientes dos alimentos
fornecem os aminoácidos e o nitrogénio
que o organismo necessita para
a construção de proteínas, bem como
para a síntese de outros constituintes
importantes, como por exemplo
os ácidos nucleicos (DNA/RNA) e o
óxido nítrico (importante sinalizador
bioquímico). As proteínas são ainda
uma fonte de energia para o organismo
(fornecem 4 kcal por grama)[1,2].
O leite e os seus derivados (iogurte e
queijo) são boas fontes de proteína de
alto valor biológico, isto é, proteínas
que fornecem todos os aminoácidos
essenciais, nas quantidades necessárias
ao organismo.
Para além do alto valor biológico,
a proteína láctea é também facilmente
digerida pelo organismo, o que lhe
confere uma elevada qualidade de acordo
com a metodologia internacional
DIAAS (Digestible Indispensable
Amino Acid Score)[3].

As proteínas do leite dividem-se
em dois tipos principais: as caseínas,
que constituem cerca de 80% da
proteína láctea; e as proteínas do soro
(também conhecidas como whey),
que constituem cerca de 20%
da proteína láctea.
As proteínas do leite são também
uma das principais fontes de péptidos
bioativos. Estes péptidos são
fragmentos de proteínas específicos
que têm uma influência positiva na
função fisiológica e metabólica ou
na condição corporal, promovendo
efeitos benéficos na saúde, como por
exemplo, efeito anti-inflamatório,
antioxidante, anti-hipertensivo,
antidiabético, imunomodulador,
entre outros[4,5]. A maioria dos péptidos
bioativos do leite está “encriptada”
na estrutura das proteínas, sendo
libertados principalmente por
processos enzimáticos durante a
digestão no organismo. Estes péptidos
são também gerados através de
processos de fermentação, como
acontece por exemplo no iogurte
e no leite fermentado.

O Centro de Nutrição e Alimentação
Mimosa apresenta a oferta Mimosa
com teor de proteína reforçado.
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A evidência científica tem vindo a demonstrar que o leite e o leite com chocolate
podem ser bebidas desportivas, apresentando vários benefícios na recuperação
física pós-exercício[6,7,8,9]. Com o suporte da ciência, o Centro de Nutrição
e Alimentação Mimosa desenvolveu Mimosa Proteína, disponível em porções
únicas de 250 ml.
Mimosa Proteína é um leite com cacau e teor de proteína reforçado. Um copo
(250 ml) de leite magro fornece cerca de 8,5 g de proteína, enquanto que uma
porção (250 ml) de Mimosa Proteína fornece 20 g de proteína láctea.

Comparação entre os teores de proteína de 1 copo de leite magro
(250 ml) e 1 Mimosa Proteína (250 ml):
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Valores nutricionais do leite magro
de acordo com a Tabela da Composição
de Alimentos, INSA (2006).
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(250 ml)

1 Mimosa Proteína
(250 ml)
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O reforço proteico tem origem na
própria proteína do leite, por isso
Mimosa Proteína mantém as
propriedades da proteína do leite,
com a mesma proporção de caseína
para proteína do soro (whey)
de 80:20, bem como a proporção
de todos os aminoácidos essenciais.
As proteínas contribuem para
a boa forma física, ajudam a reduzir
a depleção muscular e estimulam
o crescimento e a manutenção da
massa muscular.
Uma porção de 250 ml de Mimosa
Proteína fornece 12 g de açúcares,
contribuindo para a recuperação
da função muscular normal após
o exercício físico de elevada intensidade e/ou prolongado. Está cientificamente estabelecido que este efeito
benéfico é obtido mediante a ingestão
total de 4 g por kg de peso corporal
de um adulto, em várias doses,
durante as primeiras quatro horas
e até seis horas após o exercício físico.
Mimosa Proteína não contém
lactose, sendo adequado também
para intolerantes à lactose. A lactose
foi sujeita a um processo de
desdobramento, dando lugar aos
açúcares simples que a compõem,
nomeadamente glicose e galactose.

Mimosa Proteína também não
contém adição de açúcar, sendo
adoçado com edulcorantes não
calóricos. Os açúcares declarados são
os naturalmente presentes no leite.
Uma porção de 250 ml de Mimosa
Proteína oferece 100 mg de sódio
e 558 mg de potássio. Os eletrólitos,
como por exemplo o sódio e o potássio,
juntamente com a água contribuem
para a reidratação após o exercício
físico.
Alguns autores sugerem ainda que
a ingestão de leite após o exercício
físico atenua a ingestão energética
subsequente, beneficiando aqueles
que também têm como propósito
o controlo de peso[6].
Mimosa Proteína é um leite magro.
Uma porção de 250 ml de Mimosa
Proteína fornece 146 kcal e 1,1 g
de gordura.
Uma única porção de Mimosa
Proteína fornece ainda quantidades
apreciáveis de micronutrientes,
sobretudo cálcio (83% do valor de
referência do nutriente), fósforo
(65% do valor de referência do
nutriente), iodo (41% do valor de
referência do nutriente) e riboflavina
(32% do valor de referência
do nutriente), todos importantes para
o metabolismo produtor de energia.
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Mimosa Skyr é um iogurte magro com alto teor de cálcio e teor de proteína
reforçado, desenvolvido com base em receita islandesa.
Mimosa Skyr apresenta aproximadamente o dobro do cálcio e de proteínas,
comparativamente a um iogurte natural magro. Uma porção de Mimosa Skyr
Natural (125 g) oferece 14 g de proteína, o que corresponde a 28% da Dose
de Referência (DR) de proteína para um adulto médio (8400 kJ/ 2000 kcal),
e oferece 405 mg de cálcio, o que corresponde a 51% do Valor de Referência
do Nutriente (VRN).
O reforço proteico tem origem na própria proteína do leite, por isso Mimosa
Skyr mantém as propriedades da proteína láctea, tal como um iogurte.

Comparação entre os teores de proteína e de cálcio de 1 iogurte
natural magro (125 g) e 1 Mimosa Skyr Natural (125 g):
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Valores nutricionais do iogurte magro de acordo com a Tabela da Composição de Alimentos, INSA (2006).
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O consumo regular de iogurte parece facilitar a manutenção do peso corporal.
Entre outros possíveis mecanismos, tem sido sugerido por alguns autores que
o conteúdo de cálcio e de proteína dos iogurtes podem ter um efeito favorável no
apetite e na ingestão energética, contribuindo para a manutenção do peso[10].
De facto, a proteína parece estar associada a uma maior saciedade em adultos
saudáveis[11]. Os resultados de alguns estudos parecem indicar que o consumo de
iogurtes magros com elevado teor proteico pode ser uma boa estratégia para controlar o apetite e a regulação da ingestão energética em mulheres saudáveis[12,13].

Mimosa Skyr é um iogurte magro.
Uma porção de Mimosa Skyr Natural
fornece 78 kcal e 0,3 g de gordura.
Para além da variedade natural, Mimosa Skyr disponibiliza ainda duas variedades - Mimosa Skyr Quinoa, Avelã e Sementes de Girassol e Mimosa
Skyr Romã, Gogi, Aveia e Sementes de Papoila. A todas as características
únicas do iogurte skyr, acresce o delicioso sabor de combinações únicas, que
tornam o seu consumo ainda mais agradável.
Cada iogurte Mimosa Skyr Quinoa, Avelã e Sementes de Girassol e
Mimosa Skyr Romã, Gogi, Aveia e Sementes de Papoila oferece 12 g de
proteína, o que corresponde a 23% da Dose de Referência (DR) de proteína
para um adulto médio (8400 kJ/ 2000 kcal), e oferece 330 mg de cálcio, o que
corresponde a 41% do Valor de Referência do Nutriente (VRN).
Os iogurtes Mimosa Skyr não contêm açúcares adicionados (apenas contêm
açúcares naturalmente presentes), sendo adoçados apenas com stevia (ou
“glicosídeos de esteviol”), um adoçante natural extraído das folhas da planta
Stevia rebaudiana Bertoni.
Além do cálcio, os iogurtes Mimosa Skyr oferecem quantidades apreciáveis de
outros micronutrientes importantes para o metabolismo produtor de energia,
como vitamina B12, fósforo e iodo, e ainda de antioxidantes, como selénio
e riboflavina.
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a) Declaração Nutricional: Mimosa Proteína
Valores médios
energia (kJ/kcal)
lípidos (g)
dos quais saturados (g)
hidratos de carbono (g)
dos quais açúcares (g)
fibra (g)
proteínas (g)
sal (g)
vitaminas e sais minerais
riboflavina (mg)
potássio (mg)
cálcio (mg)
fósforo (mg)
iodo (µg)

Valores médios
lactose (g)

por 100 ml
247/58
0,4
0,3
5,1
4,8
1,1
8,0
0,10
0,18
223
264
181
24,5

13%*
11%*
33%*
26%*
16%*

por embalagem de 250 ml
618/146
1,1
0,8
13
12
2,8
20
0,25

7%**
2%**
4%**
5%**
13%**
40%**
4%**

0,45
558
660
453
61,3

32%*
28%*
83%*
65%*
41%*

por 100 ml

por embalagem de 250 ml

<0,01

<0,03
<0,0

* do Valor de Referência do Nutriente (VRN)
** da Dose de Referência (DR) para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
A redução do teor de lactose é obtida pela conversão desta em glicose e galactose.

b) Declaração Nutricional: Mimosa Skyr Natural
Valores médios
energia (kJ/kcal)
lípidos (g)
dos quais saturados (g)
hidratos de carbono (g)
dos quais açúcares (g)
proteínas (g)
sal (g)1)
vitaminas e sais minerais
riboflavina (mg)
vitamina B12 (µg)
cálcio (mg)
fósforo (mg)
selénio (µg)
iodo (µg)

por 100 g
264/62
0,2
0,2
2,8
2,4
11
0,09
0,17
0,38
324
215
9,2
18,0

12%*
15%*
41%*
31%*
17%*
12%*

por unidade de 125 g
330/78
0,3
0,3
3,5
3,0
14
0,11

4%**
0%**
1%**
1%**
3%**
28%**
2%**

0,21
0,48
405
269
12
22,5

15%*
19%*
51%*
38%*
21%*
15%*

* do Valor de Referência do Nutriente (VRN)
** da Dose de Referência (DR) para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)
1)
Teor de sal deve-se exclusivamente ao sódio naturalmente presente.
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c) Declaração Nutricional: Mimosa Skyr Quinoa, Avelã e Sementes de Girassol
Valores médios
energia (kJ/kcal)
lípidos (g)
dos quais saturados (g)
hidratos de carbono (g)
dos quais açúcares (g)
fibras (g)
proteínas (g)
sal (g)
vitaminas e sais minerais
vitamina B12 (µg)
cálcio (mg)
fósforo (mg)
selénio (µg)

por 100 g
342/81
1,1
0,3
7,0
4,6
0,37
9,5
0,08
0,31
264
175
7,5

12%*
33%*
25%*
14%*

por unidade de 125 g
428/101
1,4
0,4
8,8
5,8
0,46
12
0,10

5%**
2%**
2%**
3%**
6%**
24%**
2%**

0,39
330
219
9,4

16%*
41%*
31%*
17%*

* do Valor de Referência do Nutriente (VRN)
** da Dose de Referência (DR) para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)

d) Declaração Nutricional: Mimosa Skyr Romã, Gogi, Aveia e Sementes de Papoila
Valores médios
energia (kJ/kcal)
lípidos (g)
dos quais saturados (g)
hidratos de carbono (g)
dos quais açúcares (g)
fibras (g)
proteínas (g)
sal (g)
vitaminas e sais minerais
vitamina B12 (µg)
cálcio (mg)
fósforo (mg)
selénio (µg)

por 100 g
317/75
0,4
0,2
7,3
5,2
0,42
9,3
0,09
0,31
264
175
7,5

12%*
33%*
25%*
14%*

por unidade de 125 g
396/75
0,5
0,3
9,1
6,5
0,5
12
0,11

5%**
1%**
1%**
4%**
7%**
23%**
2%**

0,39
330
219
9,4

16%*
41%*
31%*
17%*

* do Valor de Referência do Nutriente (VRN)
** da Dose de Referência (DR) para um adulto médio (8400 kJ/2000 kcal)

14
AFP Brochura CNAM +Proteina A5.indd 14

12/08/2020 10:44

Soluções mais proteína

Bibliografia
EFSA NDA Panel (EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies),
2012. Scientific Opinion on Dietary Reference Values for protein. EFSA Journal 2012;
10(2):2557, 66 pp. doi:10.2903/j.efsa.2012.2557
[1]

PASINI E. et al. Protein-Amino Acid Metabolism Disarrangements: The Hidden
Enemy of Chronic Age-Related Conditions. Nutrients. 2018;10(4). pii: E391.
doi: 10.3390/nu10040391.
[2]

FAO. Report of an FAO Expert Consultation. Dietary protein quality evaluation in
human nutrition, 2013, ISSN 0254-4725
[3]

PARK Y.W. NAM M.S. Bioactive Peptides in Milk and Dairy Products: A Review.
Korean J Food Sci Anim Resour. 2015;35(6):831-40. doi: 10.5851/kosfa.2015.35.6.831.
Epub 2015 Dec 31.
[4]

JAYATHILAKAN K. et al. Bioactive Compounds and Milk Peptides for Human
Health-A Review. Nov Tech Nutri Food Sci. 1(5). NTNF.000525. 2018.
doi: 10.31031/NTNF.2018.01.000525
[5]

JAMES LJ, et al. Cow’s milk as a post-exercise recovery drink: implications for
performance and health. European Journal of Sport Science (2018), Oct 31:1-9.
[6]

AMIRI M. et al. Chocolate milk for recovery from exercise: a systematic review and
meta-analysis of controlled clinical trials. Eur J Clin Nutr. 2019 Jun;73(6):835-849.
doi: 10.1038/s41430-018-0187-x. Epub 2018 Jun 19.
[7]

Rankin P. et al. Milk: An Effective Recovery Drink for Female Athletes. Nutrients.
2018 Feb 17;10(2). pii: E228. doi: 10.3390/nu10020228.
[8]

PRITCHETT K. PRITCHETT R. Chocolate milk: a post-exercise recovery beverage
for endurance sports. Med Sport Sci. 2012;59:127-134. doi: 10.1159/000341954.
Epub 2012 Oct 15.
[9]

Tremblay A. et al. Impact of yogurt on appetite control, energy balance, and body
composition. Nutr Rev. 2015 Aug;73 Suppl 1:23-7. doi: 10.1093/nutrit/nuv015
[10]

DHILLON J. et al. The Effects of Increased Protein Intake on Fullness:
A Meta-Analysis and Its Limitations. J Acad Nutr Diet. 2016 Jun;116(6):968-83.
doi: 10.1016/j.jand.2016.01.003. Epub 2016 Mar 3.
[11]

Ortinau L.C. et al. Effects of high-protein vs. high- fat snacks on appetite control,
satiety, and eating initiation in healthy women. Nutr J. 2014 Sep 29;13:97.
doi: 10.1186/1475-2891-13-97.
[12]

DOUGLAS S. M. et al. Low, moderate, or high protein yogurt snacks on appetite
control and subsequent eating in healthy women Appetite. 2013 Jan;60(1):117-122.
doi: 10.1016/j.appet.2012.09.012. Epub 2012 Sep 25.
[13]

AFP Brochura CNAM +Proteina A5.indd 15

15
12/08/2020 10:44

Leite é bom. Esta é uma pura verdade.

16
AFP Brochura CNAM +Proteina A5.indd 16

12/08/2020 10:44

