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Com base em estudos recentes a Direção-Geral da Saúde vai estabelecer novas regras no que diz
respeito às quantidades de sal e açúcar existentes nas bolachas de água e sal e Maria.

Bolachas com excesso de sal e açúcar
No que diz respeito à alimentação muita coisa tem mudado. Se antes eram as gorduras o pior que se
podia comer, depois descobriu-se que o sal nos fazia muito mal e nos últimos tempos o pior de todos, o
maior veneno para o nosso organismo, passou a ser o açúcar.
Todos nós sabemos que dar bolachas de chocolate às crianças não é apropriado, estão cheias de açúcar
e componentes que lhes fazem mal. Mas, as bolachas Maria, estavam num patamar diferente. As
bolachas Maria são as bolachas que grande parte de nós dá aos filhos desde tenra idade, as bolachas
que aguentam a fome até o almoço estar servido, as bolachas que acompanham o iogurte e a maçã do
lanche enfim, a bolacha mais famosa entre nós.
Outro tipo de bolacha bem conhecido entre nós é a bolacha de água e sal. Esta até chegou a fazer parte
de dietas, sendo a bolacha que se podia comer para ajudar a saciar. Ao que parece também não estará
dentro dos parâmetros que vão passar a ser aplicados.
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Gerações a fazer más escolhas por engano
Afinal as bolachas que nos acompanham há gerações parecem não ser assim tão boas para a nossa
saúde.
Estudos efetuados concluíram que existem marcas destes dois tipos de bolachas que excedem os seus
teores de sal e açúcar. Segundo os resultados de análises feitas a dois tipos destas bolachas, pelo
Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), existem marcas que chegam a ter o dobro das
quantidades consideráveis aceitáveis.
O Departamento de Alimentação e Nutrição do INSA chegou à conclusão que é possível produzir os
mesmos tipos de bolachas mas com quantidades nutricionais mais perto dos aceitáveis, mais saudáveis.
Há que ter em conta os problemas de obesidade existentes, principalmente em crianças.

Valores importantes para combater a obesidade
Apesar da obesidade ser um problema da nossa sociedade, começa a haver cada vez mais pessoas
preocupadas com o que comem e com o que dão a comer aos seus filhos. É importante que as pessoas
estejam informadas e sejam alertadas sobre os valores nutricionais dos alimentos.
No seguimento deste estudo, a Direção-Geral de Saúde irá reunir-se com a indústria alimentar a fim de
combinarem novos valores nutricionais existentes nos alimentos. E ao que tudo indica, os parâmetros vão
ser alargados a outros setores. O que quer dizer que o setor da alimentação vai estar empenhado em
melhorar os alimentos que fazem parte das refeições dos consumidores.
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