SAÚDE E BEM-ESTAR

O NOSSO ELO DE UNIÃO DESDE 1974

14 AGO 2017

“Sal: estratégias para reduzir o seu consumo”

É

sabido que a ingestão excessiva de sal, e
de alimentos ricos em sal, pode aumentar o risco de desenvolvimento de várias
doenças como por exemplo a hipertensão arterial, e outras doenças cardiovasculares, e algumas formas de cancro.
A recomendação diária é de 5 gr, no máximo, o que
equivale a uma colher de chá. Todo o sal conta! O sal
adicionado às confeções e o sal presente em todos
os alimentos, quer no seu estado natural (hortícolas) quer os processados (pão, cereais de pequeno-almoço).
De acordo com vários estudos, os portugueses ingerem o dobro da quantidade recomendada de sal
por dia, pelo que é premente conhecer estratégias
que ajudem a reduzir a sua ingestão. Eis alguns
exemplos:
- Substitua o sal por ervas aromáticas e/ou especiarias.
- Reduza gradualmente a quantidade de sal que
adiciona às confeções – o paladar educa-se facilmente. Por exemplo no caso da sopa, adicione
menos de uma colher de chá de sal por cada cinco
doses de sopa. Vá reduzindo progressivamente.
- Caso adquira conservas ou enlatados, lave-os
muito bem para retirar o excesso de sal, antes de
confecionar ou ingerir.
- Evite alimentos processados ricos em sal: salgadinhos, batatas fritas, presunto, biscoitos salgados,
enchidos, produtos salgados... No caso do bacalhau e dos tremoços, demolhe-os muito bem.
- Consulte os rótulos dos alimentos. Prefira aqueles
que contêm menos de 0,3 gr por 100 gr ou por 100
ml.
- Evite adicionar diretamente o sal ao prato. Não
coloque o saleiro na mesa.
Se não conseguir retirar totalmente o sal da alimentação, prefira o sal iodado, aproveita e contribui
para a saúde da tiroide e do sistema nervoso. Por
exemplo o défice de iodo pode comprometer o coeficiente de inteligência (QI), em crianças.
Além disso, não esqueça de ingerir as quantidades
recomendadas de hortícolas, frutos, cereais integrais e leguminosas para minimizar os efeitos negativos do sal.
Desejo-lhe apetitosas confeções.
Se desejar mais informação, esclarecer dúvidas ou
partilhar a sua opinião sobre o tema, envie e-mail
para secretaria.porto@adfa.org.pt.
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