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Guia de conservação de alimentos: aprenda 
como organizar a geladeira.  

Restrição calórica, longevidade e 
câncer: o que é verdade?     

 

O armazenamento inadequado de 
alimentos pode fazê-los virar alvo 
ainda mais fácil de 
microrganismos. E esse assunto 
não envolve apenas colocá-los sob 
a refrigeração, mas sim em locais 
apropriados dentro da geladeira 
para uma maior conservação.  LEIA 
MAIS 
 

 A correlação entre dietas 
restritivas em calorias e 
menor índice de massa 
corpórea, com maior 
longevidade e menor risco 
de câncer, diabetes e 
doenças cardiovasculares é 
uma questão relativamente 
recente. Entenda! LEIA 
MAIS 

Carne suína não é a vilã das nossas mesas. 
Entenda!     

Saiba como controlar o desejo por 
carboidratos.   

 

A carne suína é a mais consumida 
no mundo, porém, apesar de ser 
uma carne absolutamente 
saudável e saborosa, ainda há 
muitos mitos acerca da segurança 
no seu consumo. Leia o que 
dizem os especialistas e desvende 
esses mitos. LEIA MAIS  
 

 Os carboidratos, como pães, 
massas e bolos, são nossa 
maior fonte de energia e os 
favoritos de muitos mas 
devemos tomar cuidado 
com seu consumo em 
excesso, pois podem 
promover problemas à 
saúde. LEIA MAIS 

Santa Catarina interdita cultivo de ostras e 
mexilhões pela presença de toxinas.   

Alunos denunciam frango cru servido 
em escola de Portugal.        

 

Foi encontrada toxina paralisante 
do grupo saxitoxina, que pode 
causar diarréias, vômitos, dores 
abdominais, perda de 
sensibilidade nas extremidades, 
e, em casos mais graves, paralisia 
generalizada e óbito por 
insuficiência respiratória. LEIA 
MAIS 
 

 

Alunos de uma escola de 
Oieras, Portugal, queixaram-
se sobre frango cru com 
extravasamento de sangue 
servido na sua refeição 
escolar. Professora, ciente 
dos riscos, recomendou 
comerem apenas arroz.  
LEIA MAIS 
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