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  O Sal é o composto iónico cujo elemento mais conhecido
é o cloreto de sódio.
  É vulgarmente conhecido como «sal comum» ou «sal da
cozinha», por ser bastante utilizado na alimentação
humana.

O que é o sal?

  Em Portugal, estima-se que os adultos consomem diariamente, uma
quantidade de sal duas vezes superior à que é recomendada pela
Organização Mundial da saúde (OMS) e que as crianças consomem uma
quantidade quatro vezes superior à recomendação. 

  A grande maioria das pessoas idosas em Portugal  consomem sal em
excesso (80% das mulheres e 91,5% dos homens).

Consequências do consumo
excessivo de sal:

Hipertensão;
Acidente Vascular Cerebral (AVC);
Enfarte Agudo do Miocárdio;
Insuficiência Cardíaca. 

Principais alimentos que contribuem para o aumento da ingestão de sal:

Alimentos altamente conservados em sal;
Caldos concentrados;
Produtos à base de carne como rissóis, croquetes, produtos de salsicharia e fiambre;
Conservas de marisco, peixe e carne;
Bacalhau seco ou salgado;
Bolachas com sal;
Molhos preparados industrialmente.

Estratégias para a redução do

consumo de sal:
Tempere os alimentos com ervas aromáticas,
especiarias, sumo de limão, vinho e vinagre;
Utilize marinadas e vinha d’alho para temperar os
alimentos de véspera;
Combine alimentos de sabor intenso com outros
mais insípidos;
Evite adicionar mais sal aos alimentos, caso a
refeição inclua molhos pré-preparados, conservas ou
produtos de charcutaria;
Evite colocar o saleiro na mesa durante a sua
refeição;
Evite retificar o sal durante o cozinhado. Afaste o
saleiro para não o fazer automaticamente.

 Para muitos doentes hipertensos, a redução do
consumo de sal é fundamental. Neste casos as
ervas aromáticas, tai como a hortelã, o cebolinho, a
salsa, os coentros, o louro e o manjericão podem ter
um papel muito importante, uma vez que são
utilizadas em detrimento do sal.


