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O consumo de amendoim no Brasil tem se diversificado nos últimos anos,
principalmente devido aos seus benefícios alimentares. Atualmente, é usado em
biscoitos, doces, sorvetes e snacks. Como lanche rápido, acompanha o brasileiro em
estádios, shows, reuniões e voos nacionais. Rico em fitoesteróis, o amendoim ajuda a
baixar níveis de colesterol ruim.
Pesquisa realizada pelo Ibope, encomendada pela Abicab (Associação Brasileira das
Indústrias de Chocolate, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados), revela que 66% da
população brasileira tem o hábito de consumi-lo.

Comentários

O amendoim tem grande quantidade de proteínas vegetais – de 25% a 30% de sua
composição – e é rico em fitoesteróis, um tipo de gordura presente em óleos vegetais e
frutos oleaginosos, reconhecida por sua capacidade de baixar os níveis de colesterol
ruim (LDL) do sangue. Ela auxilia, ainda, no controle do peso, da gordura abdominal e
dos níveis de açúcar no sangue.
Quando consumido na quantidade certa (recomenda-se 30g por dia) e em lanches
intermediários, o amendoim garante a saciedade por mais de duas horas, o que inibe a
ingestão de lanches mais calóricos. Ou seja, além de não engordar, ajuda no processo
de reeducação alimentar.
Novas pesquisas têm demonstrado que os fitoesteróis possuem efeito anticancerígeno,
com atuação no organismo em diferentes frentes: inibindo a proliferação celular,
estimulando a morte de tumores e modificando alguns dos hormônios que levam ao
crescimento destes. Estudo publicado no The Journal of Nutrition, em 2008, revelou que
um grupo de pessoas que consumiu amendoim diariamente apresentou 33% menos
incidência de tumores.
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