
Vamos falar da realidade, e tentar chegar a uma outra 

completamente diferente? 

  

Bolachas, 

 

que dor de cabeça, não é?  

Ou melhor.. que alivio, uma vez que conseguimos encontrar 1000 diferentes 

tipos no supermercado, e é tão prático enviar na lancheira das crianças para os 

lanchinhos.  

Mas.. será uma boa alternativa?  

As alternativas que existem no mercado, são boas opções? 

Vamos analisar ☺ 

 

Creio que hoje em dia, já faz parte da cultura geral que as bolachas recheadas 

e cobertas de chocolate, baunilha, outro tipo de doce industrializado, têm na 

sua composição demasiado açúcar e/ou gordura. Nesse sentido, irei somente 

analisar as bolachas anunciadas como “mais saudáveis” ou “menos más”, 

descartando esse tipo de bolachas, uma vez que é conhecido que as devemos 

evitar, principalmente se for para fazerem parte do lanche de uma criança.  

 

Bolachas, são um bom lanche/snack? 

 

Não! 

 

Bolachas!!! 
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Dar bolachas a uma criança, será como dar fatias de um bolo. Basta pensarmos 

um pouco nos principais ingredientes que levam na sua composição: 

- farinha, açúcar, margarina, fermento. 

 

Para além de não terem uma boa constituição no que respeita a ingredientes, 

são na sua maioria ricas em açúcar e farinhas refinadas. O facto de passar por 

esse tipo de processamento, faz com que o açúcar que as compõe seja 

rapidamente absorvido para a corrente sanguínea e tal, irá provocar um pico de 

glicémia (hiperglicemia). Resultado deste pico de glicémia? Uma quebra 

brusca, que por sua vez dará origem a uma hipoglicémia reativa, levando a 

sensações físicas tais como desconforto, fome, necessidade de açúcar, mal 

estar, desconcentração, etc.  

Para além disso, sabe-se que as rápidas subidas de açúcar no sangue são 

promotoras de inflamação, formação de gordura visceral, de triglicéridos e 

ainda causadoras de alterações endócrinas (ex. insulina). Por outro lado, as 

gorduras usadas nestes produtos são um problema por serem gorduras 

saturadas ou trans, e assim contribuírem para o aumento do colesterol e das 

doenças cardiovasculares. Como se não bastasse, apesar de doces, muitas 

bolachas têm um elevado conteúdo em sal e em aditivos alimentares. 

 

 

Para onde devemos olhar, quando compramos um pacote de Bolachas? 

 

1 - Para o rótulo. 

Perceber os diferentes componentes, para podermos comparar entre diferentes 

produtos.  

 

      2 – Para os Ingredientes.  

Os ingrediente encontram-se nos rótulos, por ordem decrescente. Isto é, os 

primeiros 2 a 3 ingredientes indicam os ingredientes que existem em maior 

quantidade naquele mesmo produto.  

Também, quanto maior a lista de ingredientes,  mais provável é que esse 

produto seja mau para a saúde, especialmente se tiver uma validade longa. 

 

Passemos à verificação de casos práticos. 

  

 

Bolacha “Maria”  

Famosa, recomendada por alguns nutricionistas, inclusive em meio hospitalar. 

Será uma boa opção? 



3 

Ingredientes indicados: Farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal de palma, 

xarope de glucose, soro de leite em pó, sal, levedante, antioxidante, 

emulsionante, aroma. 

 

Ingredientes traduzidos: Farinha, açúcar, gordura saturada, açúcar, soro de 

leite em pó, sal, químicos.  

 

Parece-lhe algo bom para dar ao seu filho, como alimento? 

Se não chegar, posso ajudar também a mencionar que uma porção, 4 bolachas 

(que não é nada) têm 6g de açúcar na sua constituição, um pacote de açúcar, 

daqueles que normalmente servem no café.  

 

 

Bolachas BelVita Matinais  

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As características não mudam muito, pois não? Algumas vitaminas e minerais 

adicionados, no entanto se for verificar a lista de ingredientes, os químicos 

utilizados também são mais do que muitos.  

Mais gordura, mais açúcar, apesar de sim, mais fibra. No entanto, parece-lhe 

um bom pequeno almoço para o seu filho?  
 

 

Continua... 

 

 

Raquel Marques, Nutricionista – N. Cédula: 3023N  


