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Alimentos do mês: conheça as dez 
melhores frutas indicadas para o verão.  

ASAE apreende vinhos falsificados em 
Portugal.     

 

Além de serem extremamente 
saborosas e aptas para o 
consumo, as frutas da estação, 
de acordo com o MDA, 
também são mais econômicas 
e acessíveis na hora das 
compras. "Em dezembro, dê 
preferência para o abacaxi, 
ameixa, banana-prata, 
cereja. LEIA MAIS ...  

A Autoridade de Segurança 
Alimentar e Económica, 
atentas à autenticidade de 
garrafas de vinho «BARCA 
VELHA» (Sogrape) e «PÊRA 
MANCA» (Fundação Eugénio 
de Almeida) que se 
encontram em comércio e 
circulação no mercado 
nacional. LEIA MAIS 

Gema cozida esverdeada faz mal à saúde?  Bactérias ácido láticas. Por que monitora-las? 

 

Para muitos autores, a origem 
da coisa nem estaria na gema, 
mas na clara, pois é nela que 
surge esse sulfeto de 
hidrogênio que, com o 
aquecimento da água externa, 
vai reagir quimicamente com o 
ferro presente na gema, 
formando sulfeto... LEIA MAIS  

 

Bactérias ácidos láticas são 
microrganismos naturalmen-
te presentes nos alimentos, 
como componentes de sua 
microbiota ou mesmo 
provenientes de fontes de 
contaminação ao longo da 
cadeia produtiva. Cepas 
específicas... LEIA MAIS 

Cuidados com a saúde para evitar 
problemas durante a viagem de férias.  

Programas evitam desperdício e levam 
alimentos a pessoas carentes.      

 

As férias escolares chegaram e 
muitas famílias fazem planos 
para a tão esperada viagem de 
verão. Mas, antes de aprontar 
as malas, vale ressaltar alguns 
cuidados com a saúde 
principalmente no que diz 
respeito às vacinas. LEIA 
MAIS 
 

 

Os alimentos que seriam 
desperdiçados (e próprios ao 
consumo) são recebidos, 
separados, processados, 
higienizados e 
posteriormente distribuídos 
a pessoas carentes de Minas 
Gerais. LEIA MAIS 
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