
OVO

MITOS E VERDADES



DEVEMOS CONSUMIR

APENAS AS CLARAS DO OVO
OU TAMBÉM A GEMA?

Deste modo devemos incluir na nossa
alimentação o ovo completo, sendo a
gema saudável e rica em nutrientes.  

O que não implica que em casos em
que queiramos reduzir a ingestão total
de gordura ao longo do dia, se coloque
a gema de um ovo e se reforce
com claras. 

GEMA

A gema é a parte amarela produzida
no ovário da galinha no processo de
ovulação. A gema é a parte do ovo
com maior valor calórico mas também
é a parte rica em vitaminas. Contem
cerca de 57,5 calorias, 5,2g de gordura
principalmente monoinsaturada, 215mg
de colesterol, 2,7g de proteína, várias
vitaminas e minerais importantes para
o bom funcionamento do nosso
organismo. 

CLARA

A clara é a parte branca que circunda
a gema, contem apenas proteína e
possui baixo valor calórico, cerca de
14 kcal por clara. 



A casca do ovo não deve ser consumida devido ao risco
microbiológico. Apesar de ser rica em carbonato de cálcio,
existem outras formas de encontrar cálcio na nossa alimentação.
Tais como leite, iogurte, queijo, bebidas vegetais enriquecidas,
brócolos, couves e amêndoas. 

POSSO COMER
A CASCA DO OVO?



A gema de ovo contém lecitinas que metabolicamente impedem a subida de produção de
colesterol pelo nosso corpo. 

A presença de colesterol na alimentação não se relaciona diretamente com os níveis elevados
do mau colesterol (LDL) no organismo. Esta subida deve-se sobretudo ao consumo de gordura
saturada presente nas carnes vermelhas, enchidos, fumados, manteiga, leite gordo.

Consumir até um ovo por dia não parece aumentar o risco de doença cardiovascular, desde que
o seu consumo se enquadre num padrão alimentar saudável aliado a um estilo de vida ativo.

Deste modo poderás consumir ovos, apenas deverás ter em atenção às quantidades
e há frequência.

”A dose faz o veneno” Deste modo, uma alimentação variada e equilibrada, em que evitamos
estar continuamente a repetir sempre os mesmos alimentos, permite que se possa obter os
maiores benefícios nutricionais de todos eles.

Se associarmos o consumo de colesterol, por exemplo através do ovo, ao consumo
de hortofrutícolas verifica-se uma diminuição da absorção intestinal de colesterol?

O OVO
AUMENTO O COLESTEROL?
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