
O arroz e o feijão estão presentes na alimentação em todo o mundo.
 

O arroz é um cereal rico em energia e carboidratos e de baixo custo, comparado aos
outros alimentos, estando entre os mais acessíveis e vital em muitas dietas.

 
Os feijões possuem um teor de proteína mais alto do que o encontrado na maioria

dos cereais. Os feijões são importantes contribuintes de proteínas, vitaminas,
carboidratos complexos e fibras que estão entre as de menor custo no repertório

alimentar.
 

Arroz e feijão são alimentos que, quando ingeridos como parte de dieta com outros
alimentos de origem vegetal e  animal, contribuem para a prevenção de várias

doenças crônicas, como diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares.
 

Atualmente, o World Cancer Research Fund International (2018) recomenda o
consumo regular de cereais integrais, legumes, verduras, frutas e fabáceas, a

exemplo de feijão e lentilha, como parte das estratégias para a prevenção de câncer.
 

A combinação arroz e feijão é uma representação perfeita da combinação de
aminoácidos essenciais. O que é explicado pelos conteúdos de dois aminoácidos

essenciais, a lisina, nos cereais, e a metionina, nos feijões.
 

Os grãos de feijão e de arroz fornecem carboidratos, em média, 85% da energia total
dos grãos cozidos de arroz e 70% dos de feijão, por isso considerados alimentos fontes

de carboidratos.
 

O feijão é considerado alimento fonte de fibras, comparado ao arroz.
 

A maior fração dos lipídeos nos grãos, tanto de arroz quanto de feijão, é constituída
por gorduras do tipo insaturada, com pequena participação de gorduras saturadas. O
modo de preparo do arroz e do feijão com adição de óleo ou azeite pode aumentar a

quantidade ingerida de lipídeos.
 

O arroz integral  fornece vitaminas do complexo B, tais como tiamina, riboflavina e
niacina, e de minerais como fósforo, potássio e magnésio. 

 
O feijão fornece de ferro, folato, magnésio, potássio e fósforo, além de quantidades
significantes de cálcio, zinco, cobre, manganês, selênio e vitaminas, B1, B2, B3 e B6.
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Por que eles devem fazer parte da dieta?
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