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Coma salmão: ele contém gordura ômega-3, que é boa para a 
saúde. Evite salmão: ele é cheio de mercúrio e poluentes que 
fazem mal para você. Adoçantes artificiais aumentam o risco 
de câncer. Bobagem, o que aumenta o risco de câncer é o 
açúcar – que engorda, ainda por cima! Coma muito tomate, 
mas só do tipo orgânico, porque os normais têm muito 
agrotóxico! 

Realmente, comer é hoje bem mais complicado do que há 
alguns anos. O excesso de informação nos desnorteia; em meio 
ao fogo cruzado de “regras” muitas vezes contraditórias, não 
sabemos em quem acreditar. O prazer de comer parece ter sido 
substituído por preocupações com ingredientes, calorias, 
gorduras trans, modificações genéticas e contaminantes – com 
nomes que até pouco tempo sequer faziam parte do nosso 
vocabulário.  

Como nos guiar em meio a toda essa confusão? Como 
distinguir o que é mito e o que é verdade, o que tem base 
científica e o que é apenas mais um golpe de publicidade da 
indústria alimentícia? 

Aí entra o dr. Joe Schwarcz. Professor e especialista em 
nutrição, tem anos de experiência em explicar de forma 
acessível a química que encontramos no cotidiano. Em 67 
capítulos curtos e objetivos, ele aborda as principais questões 
que envolvem a alimentação moderna. Seu estilo leve e 
espirituoso torna a leitura agradável, e a ciência facilmente 
compreensível. 

Entender como um alimento – e as muitas substâncias que o 
compõem – interage com um sistema tão complexo como o 
corpo humano não é tarefa fácil. Schwarcz reconhece isso, e 
ajuda o leitor a perceber as limitações da ciência. Reconhece 
também que a opção entre brócolis cozidos no vapor e um 
generoso bife à milanesa nem sempre se faz considerando o 
que é mais saudável... 

Sobre o autor: JOE SCHWARCZ dá aulas de química com 
ênfase em nutrição e apresenta programas de rádio e TV sobre 
a aplicação cotidiana da ciência. Canadense, foi o único não-
americano a receber o prestigioso Grady-Stack Award da 
Sociedade Química Americana, dentre numerosos outros 
prêmios. Tem mais cinco livros publicados. 

 

 
 
 
 

 


