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Alimentos Light e Diet: qual é a diferença?
A

o passar pelo supermercado é possível se perder entre os produtos que levam na embalagem
a palavra light ou diet, geralmente associados
a programas de emagrecimento e alimentos de baixa
coloria ou que restringem algum nutriente específico.
Segundo uma p
pesquisa
q
realizada p
pela Associação
ç
Brasileira de Alimentos
mentos Dietéticos, o consumo
destes, tem aumentado
mentado de forma exponencial.
De 1998 a 2008,
8, o crescimento foi de 800%.
Mesmo assim o que
ma
se percebe é uma
enorme dúvida
das pessoas a
respeito de quall
alimento escolher,
her,
das diferenças entre
light e diet.
De acordo com
om
oa Agência Nacional de Vigilância
a
a),
Sanitária (Anvisa),
de
o termo diet pode
limentos
ser usado em alimentos
e nutrientes (retirada de um
com restrição de
ífico) como carboidratos,
nutriente específi
ínas ou sódio. Os consumigorduras, proteínas
tos diet normalmente
dores de produtos
ndições metabóapresentam condições
icas especifilicas ou fisiológicas
cas. Precisam de alimentos
especialmente formulados
u substique eliminem ou
mponente
tuam algum componente
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como açúcar (diabéticos) ou sal (hipertensos). É
comum produtos diet serem associados a emagrecimento, mas muitas vezes o valor energético não
é menor do que o de produtos convencionais. Pode
até ser maior. O chocolate diet não contém açúcar,
mas é ggorduroso e calórico — mais q
que o similar não
diet. Em outros casos,
o nutri
nutriente eliminado
(sódio ou proteína,
por ex
exemplo) pode
nã
não interferir na
q
quantidade de
ccalorias.
Já o termo light
pod
pode ser utilizado
em produtos que
tenh
tenham um valor
energ
energético reduzido.
São p
produtos que
aprese
apresentem redução mín
mínima de 25%
em termos de calorias,
comparados com pr
produtos similares
convencionais. O pro
produto ao qual o
alimento é compara
comparado deve ser indicado no rótulo. Seus consumidores
são pessoas saudáve
saudáveis que buscam
produtos com menos calorias ou
com quantidade red
reduzida de algum
nutriente, em com
comparação com o
mesmo alimento e
em sua fórmula
convencional. Ess
Esses alimentos
são recomendado
recomendados, por exemplo,
em dietas para pe
perder peso. Pro-
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dam
dutos light só ajudam
so
a perder peso caso
haja diminuição
significativa no
teor de algum
nutriente energético. Também
é importante
ressaltar que
o consumo em
excesso de um
produto que conas
tém menos calorias
giem relação ao origiadear a
nal pode desencadear
ingestão de uma quantidade
igual ou até maior de calorias, comparada ao consumo moderado de algo não light.
Dessa maneira, a primeira diferença entre o
alimento diet e light está na quantidade permitida
de nutriente. Enquanto que o diet precisa ser isento,
o light deve apresentar uma diminuição mínima de
25% de nutrientes ou calorias em relação ao alimento
convencional. A segunda diferença é consequência
da primeira: o alimento light não é, necessariamente,
indicado para pessoas que apresentem algum tipo de
doença como diabetes, colesterol elevado, celíacos
ou fenilcetonúricos. Se, o alimento light apresentar
eliminação do nutriente, por exemplo, açúcar (refrigerante light), poderá ser consumido pelos diabéticos.
Confusão é fácil de acontecer; por isso, leia os rótulos com muita atenção. Compare os produtos light e
diet com os alimentos convencionais. É muito importante verificar se eles atendem às suas necessidades.

