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Antes do surgimento e popularização dos óleos de girassol, canola e outros no merca-
do, a banha de porco era o ingrediente mais usado no preparo de pratos. O alimento, 
no entanto, ganhou fama de vilão por, supostamente, elevar os níveis de colesterol, 
aumentar os riscos de infarto e fazer mal ao coração.

Agora, assim como o ovo, a banha de porco deixou de ser considerada inimiga da 
saúde e é indicada por grande parte da comunidade médica como uma opção saudá-
vel para ser utilizada na culinária.

De acordo com Dr. Flávio Madruga, nutrólogo e especialista em medicina esportiva, os 
inúmeros benefícios da banha de porco fazem com que a gordura animal seja muito 
mais saudável do que os óleos vegetais refinados.

Assim como a manteiga, o azeite e o óleo de coco, a banha de porco é rica em graxos 
monoinsaturados, ou seja, é mais estável ao ser submetida ao calor, sendo mais difícil 
de sofrer oxidação.

Os óleos vegetais refinados que são poli-insaturados, por outro lado, oxidam facilmen-
te quando aquecido e liberam substâncias extremamente tóxicas e inflamatórias, expli-
ca o médico.

Benefícios da banha de porco para a saúde

Quanto mais se estuda sobre a gordura animal, mais se confirma que nossos avós é 
que estavam certos quando cozinhavam com a banha de porco. Ela é livre de gorduras 
trans e açúcares, possui baixo teor de sódio, é rica em vitaminas B, C, D, cálcio, além de 
minerais como fósforo e ferro.

O nutrólogo afirma que a banha de porco tem uma composição equilibrada entre 
gorduras saturadas (40%) e gordura monoinsaturada (45%) e ainda ajuda a prevenir as 
doenças cardiovasculares, elevando o nível de HDL (o chamado colesterol "bom") e 
diminuindo o de LDL (o colesterol "ruim").

Além disso, a banha de porco, se comparada aos óleos de girassol e canola, por exem-
plo, é mais barata. Por não possuir nem sabor e nem cheiro, a gordura pode ser utiliza-
da em qualquer tipo de preparação sem alterar o gosto da comida.

    Fonte: VIX 

CULINÁRIA

Cozinhar com banha de porco é MUITO melhor
do que com óleo de girassol ou canola

Clique no banner abaixo e confira a programação completade 2019
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RECANTO DAS CATARATAS, THERMAS RESORT  & CONVENTION

11.09.2019 e 12.09.2019 | PORK EVENT
FOZ DO IGUAÇU, PR

MAIS INFORMAÇÕES

LAR Centro de Eventos

23 a 25.07.2019| AVESUI
MEDIANEIRA | PR

MAIS INFORMAÇÕES

ACONTECE

A Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS) tem o 
prazer de convida-lo para participar do XVIII Seminário Nacional 
de Desenvolvimento da Suinocultura (SNDS), que acontecerá 
nos dias 01 e 02 de agosto, no Sheraton Grand Rio Hotel & 
Resort, no Rio de Janeiro/RJ.

Considerado um dos encontros mais estratégicos da cadeia de 
suínos, o SNDS é um evento itinerante que a cada dois anos 
reúne líderes, especialistas e profissionais de diversos setores 
da cadeia produtiva para debater as mais recentes tendências 

mundiais e nacionais, na busca de prever os desafios futuros, desenvolvendo estraté-
gias para superá-los e encontrar oportunidades em um mercado cada vez mais dinâmi-
co e competitivo. 

São três tipos de pacote (individual, casal e duplo) disponíveis que incluem os seguin-
tes itens:

• Inscrição com programação completa do seminário;

• 1 diária (1 para 2 de agosto) no Sheraton Grand Rio Hotel & Resort;

• Transfer do aeroporto para hotel e vice-versa;

• Alimentação exclusiva no hotel durante os dias do evento;

Maiores informações como a programação completa, os palestrantes e a inscrição 
junto com os valores estão disponíveis em www.snds.com.br

Qualquer dúvida, a equipe da ABCS está à disposição para atendê-lo.

SHERATON GRAN RIO HOTEL & RESORT

Marcelo Lopes, Presidente da ABCS, faz convite para o XVIII SNDS

01.08.2019 E 02.08.2019| XVIII SNDS
RIO DE JANEIRO, RJ

MAIS INFORMAÇÕES

Praça Ramos de Azevedo, 254 - 4° andar - CEP 01037-010 - Centro - São Paulo/SP 
Telefone: (11) 5067-0377/0320 – camaras.setoriais@agricultura.sp.gov.br 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS 

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, por meio da 
Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios – CODEAGRO, convida para reunião 
da CADEIRA PRODUTIVA DE CARNE SUÍNA, a realizar-se: 

Data: 16/07/2019 (terça feira) 

Horário:  10h00 às 12h30 

Local: Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo 
Praça Ramos de Azevedo n°254 – 4° andar – Sala de Reuniões Codeagro 
Centro – São Paulo/SP 

Pauta: 

Abertura e expediente: 
 Coordenador da Codeagro – Diogenes Kassaoka

 Diretor do Instituto de Cooperativismo e Associativismo – Guilherme Mattos Araujo

Ordem do dia: 
 Reorganização da Câmara Setorial de Carne Suína

 Estabelecer Calendário de reuniões

 Encerramento

Certos de contarmos com sua valiosa presença subscrevemo-nos com cordiais saudações. 

DIOGENES KASSAOKA 
Coordenador 

Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios 

RSVP: Solicitamos a gentileza de confirmar presença por meio do endereço eletrônico: 
camaras.setoriais@agricultura.sp.gov.br até 09 de julho. 

26 de Julho Hotel Premium, Campinas-SP
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BATE PAPO

WORKSHOP Regras
Sustentáveis

Apoio:

Programação:

11:15h

8:30h Recepção

10:00h Cafézinho Paulista

9:00h

Stefan Rohr
“Boas Práticas de Fabricação” 

 Charli Ludtke 
“Aplicabilidade das boas práticas e bem-estar na suinocultura,
fomentada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ”

10:15h

Iuri Machado
“Gestão na suinocultura com foco na sustentabilidade:
uso racional de recursos, biosseguridade e eficiência
de produção e de custos” 

12:15h

13:00h Almoço com carne suína

14:00h Bate Papo exclusivo com gerentes de granjas

15:30h Apresentação de resultados da Tectron (Restrito aos associados)

16:30h Encerramento

Debate entre os presentes

12:30h Apresentação da Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista
com os Deputados Itamar Borges e Fernando Cury

Público alvo:
Gerentes, encarregados e

proprietários de granjas
 filiadas à APCS e ao CSP

Tema geral:
Regras sustentáveis

Realização

Inscreva-se: apcs.com.br
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