Aviso importante sobre Produtos Chineses
Talvez seja importante conhecer um pouco o que se passa sobre este tema da "MELAMINA " na
alimentação
1. O que é realmente o leite envenenado de que se ouve falar?
É o leite em pó, misturado com Melamina
A Melamina é um químico industrial usado na produção de plásticos.

Também é utilizado em materiais de decoração. "US resistant board"

A Melamina é usada na produção industrial e não pode ser ingerida.
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2. Porque é que adicionam Melamina no leite em pó?
O mais importante nutriente do leite é a proteína, e a Melamina tem a mesma proteína que contem
Nitrogénio.

Ao adicionar-se Melamina ao leite, reduz-se a quantidade de leite e fica mais barato, e assim
diminuem os custos de produção e aumentam o lucro.
A foto abaixo mostra a Melamina - não é semelhante ao leite?
É inodora, pelo que não pode ser detectada.
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3. Quando se descobriu a sua adição na alimentação?
Em 2007, nos Estados Unidos, case e gatos começaram a morrer subitamente, e descobriram que a
comida para animais fabricada na China continha Melamina.

No início de 2008, na China, houve um aumento anormal de casos de crianças com pedras nos rins.

Em Agosto de 2008, o leite em pó chinês Sanlu acusou Melamina.
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Em Setembro de 2008, o governo da Nova Zelândia solicitou à China que verificasse este problema
A 21 de Setembro de 2008, muitos produtos alimentares acusaram Melamina, em Taiwan.

4. O que acontece quando a Melamina é digerida?
A Melamina permanece nos rins, formando pedras que bloqueiam o seu funcionamento.
A dor instala-se, a pessoa não consegue urinar e os rins incham.

Embora as pedras nos rins possam ser eliminadas cirurgicamente, a Melamina pode causar danos
irreversíveis nos rins. Pode levar à perda da função renal e implicar diálise diária ou levar à morte
por uremia.
O que é a diálise? É uma "lavagem ao sangue", é a filtragem de todo o sangue por uma máquina,
voltando depois ao corpo.
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O processo de diálise demora quarto horas e é necessário fazê-la de 3 em 3 dias para o resto da
vida. A imagem mostra um centro de diálise

Outro centro de diálise

É necessário um orifício no braço para inserir o cateter.
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Porque é que é mais grave nos bebés? Porque os rins são muito pequenos e os bebés bebem
muito leite em pó.
Bebé fazendo diálise.

Actualmente estão cerca de 13.000 crianças hospitalizadas na China
Não interessa quanta Melamina é ingerida, o importante é que NÂO seja ingerida.

5.Quais os alimentos a evitar?
Lacticínios ou alimentos que os contenham devem ser evitados.
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Lembre-se, alimentos com natas ou leite devem ser evitados.

6. Que empresas estão a ser afectadas?
Abaixo as empresas afectadas com Melamina.
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7. O que fazer?
Evite os produtos abaixo por seis meses, pelo menos.
Se tem um snack bar, café ou restaurante, não venda lacticínios por enquanto.
Se tem crianças, mude para leite materno ou encontre outros substitutos.
Finalmente, divulgue esta informação, para que as pessoas conheçam os riscos de envenenamento
por Melamina no leite.
O mundo está apreensivo com os produtos fabricados no mercado negro chinês.
Como se diferenciam os produtos chineses dos feitos noutros países?
Os primeiros 3 dígitos do código de barras indicam o país onde foram feitos.
Exemplo - todos os códigos de barras que se iniciem por 690, 691, 692 até 695 são Made in China, e
os que começam por 471 são Made in Taiwan.

Actualmente, os fabricantes chineses sabem que os consumidores estão a evitar os produtos "made
in China", pelo que estão a esconder de onde vêm os produtos.
Contudo, pode utilizar a referência dos códigos de barras.
Lembre-se, se os 3 primeiros dígitos são entre o 690 e o 695, o produto foi feito na China.
00 ~ 13 EUA & CANADA
01 30 ~ 37 FRANÇA
02 40 ~ 44 ALEMANHA
03 49 ~ JAPAO
04 50 ~ REINO UNIDO
05 57 ~ DINAMARCA
06 64 ~ FINLANDIA
07 76 ~ SUIÇA E LIENCHTENSTEIN
08 628 ~ ARÁBIA SAUDITA
09 629 ~ EMIRADOS ÁRABES UNIDOS
10 740 ~ 745 - AMÉRICA CENTRAL
11 Todos os códigos 480 são produtos feitos nas Filipinas.
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