
em conta o conhecimento actual do povo sobre a segurança 

alimentar e a capacidade das empresas pequenas e médias 

de controlar a segurança alimentar. Os ovos, apesar de ser 

seguros na produção, podem correr o risco de contaminação por 

bactérias patogénicas durante o transporte, armazenamento ou 

processamento.

 Quer sejam crus quer sejam cozidos, os ovos não se 

diferenciam muito em termos de composição nutricional, mas 

é de notar que os ovos têm uma taxa de absorção melhor após 

ser cozidos, ou seja, a taxa de digestão e absorção dos ovos 

cozidos é de 100%, enquanto a dos crus é apenas de 30% a 50%, 

o que mostra que o consumo dos ovos crus pode causar um 

desperdício de nutrição.

 Além de ter o risco de contaminação por Salmonella, os 

ovos crus também têm duas substâncias nocivas, nomeadamente 

a antienzima e a avidina. A primeira pode afectar a digestão 

e absorção de proteínas; a segunda pode combinar-se com 

a biotina nos alimentos, levando à falta de biotina no corpo 

humano e causando sintomas como fadiga mental e dores 

musculares. Essas duas substâncias só são destruídas após os 

ovos ser cozidos.

 As Directrizes Alimentares para a População Chinesa (2016) 

também apontam que os ovos crus são difíceis de ser digeridos 

e são facilmente contaminados por bactérias, portanto, não é 

recomendável o consumo dos mesmos.

 Ao comer ovos crus, os consumidores só gastam mais 

dinheiro e não recebem mais valor nutricional e de saúde. Basta 

cozer os ovos para eliminar a possível existência de Salmonella 

e o consumo adequado dos ovos cozidos pode assegurar 

simultaneamente a segurança alimentar e a obtenção de 

nutrientes.
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 Enquanto uma fonte de proteínas de alta qualidade, os ovos 

são um alimento favorito de muitos consumidores. Uma empresa 

de produção de ovos do Interior da China divulgou a primeira 

norma empresarial sobre "ovos comestíveis em forma crua", 

que, segundo o responsável da empresa apresentou, é mais 

rigorosa do que a actual norma nacional GB2749-2015 “National 

Food Safety Standard for Egg and Egg Products” (Padrão 

nacional de segurança alimentar sobre ovos e seus produtos 

derivados, tradução nossa), em termos de seis indicadores que 

incluem Salmonella, Escherichia coli e Staphylococcus aureus. 

Actualmente, esses ovos já estão disponíveis em vários pontos de 

venda online e offline.

 

 Segundo a reportagem dos meios de comunicação social, a 

referida empresa criou preliminarmente o mecanismo de controlo 

da qualidade da cadeia de produção, realizando uma fiscalização 

rigorosa às 8 partes e aos 24 pontos-chave de controlo, incluindo 

a segurança da fonte, a segurança biológica, o controlo de 

pragas, a higiene ambiental, a saúde intestinal e a supervisão da 

qualidade. A norma requer o controlo da existência de Salmonella 

a partir de pintos e, ao mesmo tempo, a selecção de espécies 

de alta qualidade e baixo odor. Além disso, como a ração para 

galinhas determina directamente a qualidade de ovos, a fim de 

satisfazer os consumidores a nível do sabor de ovos, a empresa 

fez dezenas de ajustes à fórmula japonesa de ração para galinhas.

Recomendações dos especialistas: não se devem 
comer ovos crus e os cozidos são mais saudáveis 
e nutritivos
 Os pratos japoneses, como o sukiyaki, usam ovos crus. 

Nos últimos anos, têm aparecido cada vez mais restaurantes 

japoneses no Interior da China. Muitos fornecem ovos crus e 

cada vez mais consumidores gostam de comer os mesmos.

 Os especialistas indicam que o povo chinês costuma 

comer alimentos cozidos; O consumo de ovos crus em casa ou 

em restaurante pode ter risco de segurança alimentar, tendo 
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