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Onde
encontramos?
O sódio é um mineral presente

SAL REFINADO é o mais utilizado,

SAL ROSA DO HIMALAIA obtido

naturalmente em alguns

por ser fino é facilmente misturado às

dos pés das montanhas do

alimentos, como no sal de

preparações. Enriquecido com iodo

Himalaia/Ásia, tem cor rósea pelo

cozinha, mas é também muito

para prevenir o bócio e o

grande conteúdo de minerais

utilizado na produção de

hipertireoidismo.

principalmente o ferro, mas

alimentos industrializados

também apresenta cálcio,

(embutidos, queijos, conservas,

SAL GROSSO mesma composição do

frutos do mar, salgadinhos,

sal refinado, porém em forma de

refrigerantes, entre outros).

cristais grossos.

magnésio, cobre e potássio.
SAL NEGRO origem indiana,
possui sabor incomum devido a

No nosso corpo, o SÓDIO têm

SAL MARINHO advindo da

presença de compostos sulfúricos

funções importantes, como

evaporação da água marinha, tem

e ferro.

regular o equilíbrio da água,

mais minerais que o refinado, a cor

auxiliar na condução de impulsos

pode alterar dependendo da extração.

nervosos e no controle da

FLOR DE SAL obtido de
pequenos cristais da camada mais

contração muscular, além do

SAL LIGHT indicado para quem

superficial das águas das salinas,

transporte de substâncias por

precisa restringir o sódio, possui 50%

possui selênio, potássio, cálcio,

meio das membranas celulares.

de cloreto de sódio e 50% cloreto de

manganês, cobre, zinco e

potássio.

molibdênio.

Em média 90% de todo sódio
consumido é na forma de SAL,

SAL DEFUMADO possui cor

separamos aqui os diferentes

acinzentada devido a defumação com

tipos mais comercializados:

madeiras específicas.

Mas atenção,
independente do tipo
de sal escolhido o
consumo deve ser
sempre moderado, pois
o conteúdo de sódio é
semelhante entre eles.
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Excesso de sódio: porque
devemos reduzir o consumo
INDICAÇÕES PARA A RESTRIÇÃO DE SÓDIO
O excesso do sódio faz com que as células retenham

Grande parte do sódio que ingerimos está em

líquidos e fiquem inchadas. Esse desequilíbrio

temperos prontos e em alimentos processados

aumenta o volume do sangue nas artérias,

como pães, biscoitos, queijos e molhos, por isso, a

provocando a elevação da pressão sanguínea, ou

maioria de nós está consumindo muito sódio sem

seja, o coração tem que bater com mais força para

perceber.

fazer o sangue circular.
Além disso, alguns alimentos que são ricos em sódio
Portanto, a principal indicação para restrição do

não tem gosto salgado, como cereais matinais,

sódio é o aumento da pressão sanguínea, que é o

molhos em frasco, biscoitos, bolos e refrigerantes.

maior fator de risco de morte no mundo.
Não se esqueça também que alimentos diet ou
Esse aumento está associado a Doenças Crônicas

light, normalmente, contêm adoçantes que são a

não Transmissíveis (DCNT) como Acidente Vascular

base de sódio.

Cerebral (AVC), doenças cardíacas e doenças renais.
A redução de sódio na alimentação constitui uma
das estratégias mais eficientes para a diminuição da
mortalidade por estas doenças.

saúde
"O nosso paladar se acostuma
com mais ou menos sal. Algumas
semanas diminuindo o consumo,
o seu paladar vai se tornar mais
sensível, de modo a obter o
mesmo sabor com menos sal."

FIQUE DE

A recomendação de consumo da
Organização Mundial da Saúde (OMS)
é de 2.000mg de sódio ao dia, o que
corresponde a 5g de sal de cozinha
(1 colher de chá).
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Promovendo saúde: como
reduzir o sódio nos cardápios
COZINHAR COM SAÚDE
Na busca pela promoção da saúde recomenda-se que os estabelecimentos voltados a área de alimentação reduzam em suas
preparações o teor de sódio, mas não basta reduzir o sal de cozinha têm que fazer escolhas alimentares mais saudáveis.
Veja as dicas que a + apetite separou para reduzir o uso de sódio em seus cardápios:
No momento das compras prefira sempre
adquirir os alimentos na forma mais natural
possível.
Quando não for possível, compare os rótulos
dos produtos de diferentes marcas e escolha o
com menor teor de sódio, conferindo na tabela
nutricional.
Além disso, quando for comprar, por exemplo,
vegetais enlatados e conservas observe e opte
pelo com menos sal ou “sem adição de sal” e
dispense o líquido da conserva e enxague com
água filtrada o produto.
Fique atendo na lista de ingredientes,
pois podem ter aparecer produtos que indicam
a presença de sódio: glutamato monossódico,
nitrato e nitrito de sódio, caseinato de sódio,
ciclamato de sódio, metabissulfito de sódio,
benzoato de sódio, inosinato dissódico.
Evite utilizar temperos prontos, caldos
concentrados e molhos industrializados.
Prepare os seus caldos e molhos de forma
artesanal, utilizando ervas aromáticas,
especiarias e vegetais, para ressaltar ainda
mais o sabor das suas preparações.
Diminua, também, o uso de embutidos e da
gordura animal como o bacon,
toucinho, calabresa entre outros.
Retire os saleiros da mesa e só forneça o sal
extra quando o cliente solicitar.

Estudos apontam que uma redução de 30% do sal
utilizado nas preparações não implica na aceitabilidade
da preparação final, para tal recomenda-se que essa
redução seja gradual para que o cliente se habitue.
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Receitas e dicas de substitutos
SUGESTÕES DE PREPARO

Sal de ervas
Utilize: 1 parte de sal para 3 partes de ervas e misture
bem para homogeneizar.
Pode-se utilizar as ervas que mais se adequar a
preparação que será preparada, podendo ser orégano,
manjericão, salsa, alecrim, manjerona, louro, entre
outras.

Caldo de legumes
Utilize: 1 cenoura, 2 cebolas, 1 talo de salsão, 1 ramo de
tomilho, 5 talos de salsa, 1 colher (chá) de sal, 2 litros de
água. Coloque em uma panela grande todos os
ingredientes cortados, levar ao fogo e deixar ferver por
uma hora. Após esfriar, coar e guardar. Pode-se congelar
para ser utilizado sempre que houver necessidade tanto
para um risoto quanto para saborizar outra preparação,
pois estará bem concentrado.

dica
certa

O principal instrumento para a elaboração dos cardápios é a
padronização das receitas, através das FICHAS TÉCNICAS. Se seu
estabelecimento não possui, deve se dedicar à sua elaboração. Só assim
será possível treinar a sua equipe no preparo dos pratos e controlar o
uso, tanto do sódio, como das gorduras e açúcares.
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Este material foi útil
para você?
Siga a gente nas redes
sociais e deixe seus
comentários

Empresa Júnior Apetite
@ejapetite
ejnutriufms@gmail.com
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