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Qual o melhor tipo de sal?

N

o início de ano são frequentes as resoluções
de ano novo que, muitas
vezes, estão associadas à
melhoria da saúde, em
particular ao peso e aos hábitos alimentares.
Em 2018 sugiro que se reúnam esforços para diminuir a ingestão de sal,
uma vez que a sua ingestão excessiva se associa ao aumento de risco de
doenças cardiovasculares.
Segundo os dados do último Inquérito
Alimentar Nacional de Atividade Física, os portugueses ingerem em média
2848 mg de Sódio por dia, o que equivale a 7,3 g de sal. Ou seja, 848 mg de
Sódio (2000 mg) e 2,3 g de sal (5 g) acima da recomendação diária, o que ao
fim de um ano se reflete em mais de
800 g de sal ingerido em excesso.
Segundo este relatório os alimentos
que mais contribuíram para a ingestão de sal foram o pão, as tostas, os
produtos de charcutaria e a sopa.
No caso da sopa e do pão, se forem
preparados/confecionados por nós
próprios conseguimos controlar a ingestão de sal adicionando uma quantidade reduzida. Quando se trata de
adquirir produtos transformados ou
processados por cozinhas industriais,
garantidamente que a ingestão de sal
aumenta. Assim, tentemos fazer mais
refeições em casa do que fora e evitar
alimentos processados.
Embora as recomendações apontem
para a necessidade de redução do sal,
podemos continuar a adquiri-lo, mas
adicionando-o de forma moderada e
apenas nos alimentos que realmente
necessitam. Neste contexto, analisemos as diferentes variedades de sal
disponíveis:
sal refinado (sal de mesa): submetido a um processo de refinação,
possuindo aditivos químicos que fun-

cionam como anti humectante e estabilizadores. Contém cerca de 400 mg
de Sódio por grama.
sal grosso: não é refinado e por isso
evita que os alimentos fiquem secos.
sal líquido: dissolvido em água mineral a partir de um sal com alto grau
de pureza. Contém cerca de 110 mg
de Sódio por grama.
sal light: teor reduzido de sódio em
cerca de 50%. Contém cerca de 191
mg de Sódio por grama.
sal marinho ou integral: resulta
da evaporação da água do mar. Não
passa por processos industriais, preservando alguns minerais. Não possui
aditivos nem químicos. Contém cerca
de 390 mg de Sódio por grama.
sal do havai: coloração rosa avermelhada devido à mistura do sal marinho com argila, lava ou coral. Contém
cerca de 390 mg de Sódio por grama.

sal negro ou sal da Índia: Não é
refinado e devido aos compostos de
enxofre, apresenta um sabor sulfuroso. Contém cerca de 380 mg de Sódio
por grama.
Flor de sal: contém cerca de 10%
mais Sódio do que o sal refinado. É
constituído por alguns cristais da camada superficial das salinas que assim que se formam são retirados antes da sua fusão com o sal marinho.
Contém cerca de 450 mg de Sódio por
grama.
sal dos himalaias: conhecido pelo
baixo teor de Sódio e pela riqueza em
minerais. Contém cerca de 230 mg de
Sódio por grama.
sal iodado: sal refinado misturado com sais de Iodo. O Ministério da
Saúde recomenda a ingestão de sal
iodado (essencial para a síntese das
hormonas tiroideas) para prevenir

doenças relacionadas com a tiroide e
com o processo cognitivo.
sal aromatizado ou sal colorido ou
sal com sabor: submetido a técnicas
de defumação ou incorporação de ingredientes como vinho, ervas frescas
ou secas, sementes, pimentas, entre outros. O teor em Sódio varia consoante o
tipo de sal utilizado.
No dia-a-dia prefira um sal com baixo
teor de Sódio, como o sal líquido, o sal
light (não recomendados para doentes
renais com alterações do Potássio no sangue), sal dos Himalaias ou o sal iodado.
Se desejar mais informação, esclarecer dúvidas ou partilhar a sua opinião
sobre o tema, envie e-mail para secretaria.porto@adfa.org.pt.
Ângela Henriques
Nutricionista da Delegação do Porto

A Segurança alimentar na sua casa

H

ipócrates disse: “Faça
do alimento a sua Medicina, e da Medicina
seu alimento”, provavelmente já tinha consciência de que boa parte dos problemas
de saúde do ser humano do consumo
de alimentos e água de má qualidade,
assim como um bom estado de saúde
e equilíbrio, depende de alimentos e
água saudáveis.
Quando se fala de segurança alimentar pensa-se de imediato nas regras de
higiene na cozinha de um restaurante
ou de uma cantina ou até nas condições de armazenagem do supermercado onde nos abastecemos.
No entanto, a segurança alimentar
começa e termina nas nossas casas, nomeadamente da forma como
procedemos na cozinha e connosco
próprios..Assim, quando vamos às
compras, trazemos para casa frutas,

legumes, carne e peixe, iogurtes e
queijos, mercearias e até produtos de
limpeza.
O primeiro cuidado a ter tem que ver
com a necessidade de deixar para último as compras dos frescos (iogurtes,
queijo, fiambre, manteiga) e, no fim,
os congelados.
O segundo cuidado pode ser na disposição das compras no carrinho ou
sacos de transporte. Tenha o cuidado
de não juntar por exemplo a carne ou
peixe (crus) aos alimentos prontos a
consumir (pão, uvas, morangos).
Terceiro cuidado ao chegar a casa, os
géneros frescos e congelados devem ser
os primeiros a ser acondicionados no
frigorífico e congelador respetivamente.
O frigorífico, deve estar bem higienizado (higiene de prateleiras e borrachas)
e a organização também tem que obedecer a algumas regras tais como:

• nas gavetas deves colocar os frutos e
legumes;
• nas prateleiras de baixo devem ficar
carne e peixe em fase de descongelação (num recipiente que não permita verter líquidos resultantes da
descongelação);
• mais acima na zona mais fria ficarão
os iogurtes, manteigas e embalagens
de leite abertas;
• nas prateleiras mais altas ficam pré-cozinhados.
Mantendo sempre o cuidado de conservar os alimentos em caixas bem
fechadas, protegendo os mesmos de
contaminação cruzada (passagem
de microrganismos de uns alimentos
para os outros através de superfícies
ou utensílios comuns).
Na despensa, as embalagens devem ser
colocadas de modo a ficarem na frente
aquelas que tenham um prazo de vali-

dade mais curto. Todas as embalagens
abertas devem ser fechadas e identificadas (data de validade e data de abertura).
No momento de preparação da refeição, deve ter o cuidado de distinguir
as áreas ou bancadas de cozinha para
os alimentos crus e para os cozinhados, evitando mais uma vez a contaminação cruzada principalmente por
tábuas e facas. Ao cozinhar, dê uma
especial atenção às temperaturas e
tempos de cozedura de alimentos,
como ovos ou carne de aves, inativando assim os microrganismos eventualmente presentes nos mesmos.
O alerta vai ainda para a lavagem frequente das mãos, bem como a troca
e desinfeção de esponjas e esfregões,
onde se alojam grande parte dos microrganismos da cozinha.
Olhe por si e olhe pelos outros!
António Cabrera

