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Outono mediterrânico
Tempo para a criatividade culinária, para a conservação, para compotas,
tempo para a solidariedade

A

pesar de ser mais ameno, o Outono
no Mediterrâneo nunca deixou de ser
europeu e por isso escasso em alguns
alimentos. A Dieta Mediterrânica,
como expressão da arte de fazer muito, a partir de
muito pouco, ganha fulgor nos meses mais frios. A
escassez não se nota à mesa. Apenas se repara que
existem alimentos diferentes e de outras cores.
Aparecem, entre outros, a castanha, a romã, o
dióspiro, os cogumelos, o marmelo e as tangerinas.
Produtos que nos lembram as nossas raízes e que
são de uma enorme versatilidade culinária, desde
os doces, as compotas,
as marmeladas e as geleias aos assados mais
diversos.
MAIS TEMPO
O mais interessante da culinária de Outono é que
desaparece a pressa e a leveza do Verão. Instala-se
uma culinária mais elaborada e com mais tempo.
Mais tempo para escolher, mais tempo para estar à
volta do fogo, mais tempo para estar à mesa, mais
tempo para uma boa conversa. Mais tempo para
dar atenção a um vinho tinto mais elaborado. Sim,
o mediterrânico faz-se muito da conversa à volta
da mesa, com tempo, sem pressa, sem vontade de
olhar para o relógio nestas noites que agora são
mais frias e longas.
RESISTIR À DOENÇA
E ao mesmo tempo que vestimos a roupagem e
os hábitos do tempo frio à mesa, aparecem-nos
diferentes alimentos da época que nos indicam
o caminho para um Inverno mais saudável e
resistente à doença. Os alimentos de Outono
ajudam-nos a preparar o organismo para resistir
à doença e à carga viral que no Inverno aumenta.
Como é que a natureza nos indica este caminho
e nos protege? Como funciona este sistema que
fomos desaprendendo ao longo das últimas
décadas? Porque deixámos de estar atentos e como
é que a tecnologia, que nos oferece comida ao
longo de todo o ano, sem falhas, não nos deve fazer
esquecer a comida de Outono?
VALOR ENERGÉTICO
Em primeiro lugar, vale a pena discutir o valor
energético dos alimentos. Ou seja, as calorias
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que nos fornecem. Cogumelos, romãs,
dióspiros, tangerinas, marmelos… em média
não apresentam valores energéticos muito
superiores a outros frutos, contudo, e em
particular no caso dos dióspiros (65 kcal por
100 g de parte edível) ou até das romãs (cerca
de 50 kcal por 100 g de parte edível de romã),
o seu teor mais elevado em fibra pode promover
uma saciedade mais prolongada, mas que não
significa elevado valor energético. A polpa do
dióspiro de aparência gelatinosa é composta
por fibras solúveis como mucilagens
e pectinas que podem ter um papel importante
na regulação do funcionamento intestinal
e das glicemias, contribuindo também para
a regulação dos níveis de colesterol total e de
colesterol LDL. São frutos que podem estar
presentes no início ou no fim de refeições com
um pouco mais de gordura animal, podendo ter
um papel importante e limitando os riscos da
absorção destas gorduras no nosso organismo.
ANTIOXIDANTES
Outra característica importante destes frutos
de Outono é a presença das mais diversas
substâncias com capacidade antioxidante.
As castanhas assadas fornecem diversos
nutrientes tais como potássio, vitaminas C, B1,
B6, ácido fólico e fibra.
A castanha possui ainda diferentes fitoquímicos,
nomeadamente, luteína, zeaxantina e outros
compostos fenólicos que são importantes
antioxidantes e protectores das células, o mesmo
se passando com a romã, cujas antocianinas
(delfinidina, cianidina e pelargonidina),
quercetina, ácidos fenólicos e taninos lhe
proporcionam um potencial antioxidante quase
três vezes superior ao do vinho tinto e chá verde.
Estas substâncias parecem ter um importante
papel na modulação das respostas anti-inflamatórias e na protecção das células.
Boas notícias para quem prefere e consome
regularmente estes alimentos sazonais e, mais
importante do que tudo, boas notícias para
os seguidores da Dieta Mediterrânica, a qual
parece encontrar sempre um caminho para a
saúde, mesmo no meio do tempo frio.
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