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Rotulagem dos alimentos em debate: você 
sabe o que está comendo?  

Aproveitar alimentos com bolor é 
prejudicial à saúde.     

 

Ana Bortoletto, nutricionista do 
Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor, afirma que a 
linguagem das rotulagens das 
embalagens dos alimentos é 
bastante técnica  e com problemas 
de visualização pelo consumidor, 
necessitando de rótulos mais 
claros e objetivos.  LEIA MAIS 
 

 Quando é possível observar 
o fungo na superfície do 
alimento, sua colônia já está 
desenvolvida na parte 
inferior do produto, 
podendo levar a alergias 
respiratórias e intoxicação 
alimentar, não devendo ser 
consumido. LEIA MAIS 

Supermercados dão desconto para 
alimentos “feios”. Entenda!   

Bandejões universitários previnem 
desperdícios de alimentos.   

 

As redes varejistas brasileiras 
estão abrindo espaço nas 
gôndolas para frutas, legumes e 
verduras visualmente feios, 
disformes ou com prazo de 
validade perto do vencimento a 
preços reduzidos, evitando 
perdas. LEIA MAIS  
 

 Devido à quantidade de 
alunos que utilizam os 
restaurantes, o volume de 
alimentos produzido é 
sempre muito grande, por 
isso deve ser feito um 
planejamento para evitar 
desperdícios. LEIA MAIS 

Tecnologia gratuita informa sobre a origem 
dos alimentos.  

Relação entre qualidade da alimentação 
e quantidade de alimentos.        

 

Essa tecnologia garante permitir 
ao consumidor rastrear a origem 
e conhecer o manejo de frutas, 
verduras e legumes 
comercializados em feiras e 
supermercados catarinenses a 
partir dos cadastros dos 
produtores. Compreenda o 
funcionamento! LEIA MAIS 
 

 

Um alimento pode ter a 
mesma concentração 
calórica de outro alimento, 
mas não fornecer a 
quantidade de  nutrientes 
necessária para o equilíbrio 
e bom funcionamento do 
organismo e vice-versa. 
LEIA MAIS 
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