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  O sal é obtido da água do mar, há mais de cinco mil anos o
sal já era usado com uma função diferente da que lhe cabe hoje: em
vez de temperar os alimentos, ele servia para conservá-los da
deterioração. O sal possui característica osmótica, ou seja, retira
água dos alimentos e assim evita que bactérias se proliferem. Em
tempos sem geladeira, essa era a forma utilizada para conservar a
comida. No século XX iniciou-se a utilização do sal também como
tempero. 

O sódio que está presente no sal apresenta um papel
importante em diversas funções do organismo, ele atua na
transmissão de impulsos nervosos em todo corpo, permitindo assim
o funcionamento do cérebro e o controle de nossas funções vitais.

Malefícios 
  Hoje em dia há um grande número de doenças associadas ao 
uso excessivo do sal, como:

 Hipertensão arterial;             Doenças Cardiovasculares;

 Problemas renais;                  Insuficiência renal;

 Aritmia e infarto;                     Agrava a osteoporose;

 Pedras nos rins  ;                   Acelera o envelhecimento.

 Esses são ótimos motivos para você maneirar no consumo de 
sódio, que não está apenas no sal branco, mas nos alimentos 
industrializados, mesmo os doces. 

Benefícios

Tais males não significam que sal e cloreto de sódio devam 
ser eliminados da dieta. A sua ausência também tem consequências,
a falta do iodo que está presente no sal, ocasiona BÓCIO (figura 1), e
CRETINISMO (figura 2).



Figura 1                                                      Figura 2

Valores Indicados!

 A ingestão de sal é considerada saudável até o limite de 5 g,
aproximadamente 1 colher de chá por dia! O consumo de sal do
brasileiro é 12 g por dia!!

Curiosidades!

* Sódio não é sinônimo de sal, 6 g de sal equivalem a 2,4 g de

sódio. Fique atento na hora de ler o rótulo dos alimentos, eles
trazem a quantidade de sódio, e não de sal, que eles contêm!!!

Idosos e crianças: 

* Ambos devem consumir menos sal. Aconselha-se que os pais

não adicionem a substância à comida das crianças até os dois anos
de idade!! Além de o leite materno e o sódio já presente nos
alimentos suprirem suas necessidades, evita que elas se
acostumem a uma alimentação muito salgada, já que é nessa fase
que se forma o paladar gustativo. 

* Já os idosos devem comer menos sal (5 g por dia)! Porque com o

envelhecimento, os vasos vão perdendo naturalmente a capacidade
de distensão, sendo mais provável que desenvolvam hipertensão.

* O organismo consegue expelir o excesso de sal de uma

alimentação sobrecarregada, em pessoas normais de um a dois dias
para reequilibrar o organismo. Em pessoas que já possuem
hipertensão o processo de eliminação de sal demora em torno de
seis dias!



Produtos processados campeões de sódio
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Uma boa alternativa para reduzir o uso do sal nas preparações sem
deixar os alimentos sem gosto é fazer o sal temperado caseiro, com
ervas naturais e menos adição de sal! As preparações ficam ainda
mais gostosas e muito mais saudáveis!!  A mistura pode ser usada
em qualquer alimento como feijão, saladas, vegetais refogados,etc...



Receita Sal Temperado

Ingredientes:
2 colheres de sopa de alecrim
2 colheres de sopa de manjericão
2 colheres de sopa de orégano
1 colher de sopa de tomilho
4 colheres de sopa de sal marinho

Modo de Preparo
Use as ervas desidratadas para o preparo,para desidratar ervas 
frescas, coloque em um saco de papel e pendure em um local 
aquecido.
Bata no liquidificador todos os ingredientes secos até formar uma 
mistura homogênea.
 

Receita Sal Verde

Ingredientes

2 colheres (sopa) de salsinha seca
2 colheres (sopa) de orégano seco
2 colheres (sopa) de manjericão
2 colheres (sopa) de alecrim seco
2 colheres (sopa) de gergelim tostado
1 colher (chá) de sal marinho ou sal grosso

Preparo: Bata tudo no liquidificador. 

** Para maiores informações, consulte o Guia Alimentar para  
População Brasileira 2014.


