
Sal na dose certa se for
marinho e artesanal
Técnicos dizem que o sai pode ser consumido mas só se for
marinho e artesanal Não deve ser usado sal industrial
João Peixinho

Para responder à pergunta que
serve de base ao tema do work
shop realizado ontem no refeitó
riodaUniversidadedeAveiro Sal
Um inimigoaabaterouumpro

duto a conhecer Porybio Serra e
Silva presidente da delegação
Centro da Fundação Portuguesa
de Cardiologia disse que o sal
nunca poderá ser um inimigo a
abaterporqueéútileseráumpro
dutoaconheoer Disseaindaqueo
salmarinho artesanal o que inte
ressaàproduçãodasmarinhasde
Aveiro não será de excluir mas
nota se um cuidado extremo na

indicaçãodasquantidades ausar
O workshop de ontem está

inserido no projecto europeu
Ecosal Atlantís e reuniu especia
listas de referência nas áreas da
gastronomia medicina nutrido
nismo e química alimentar A
UniversidadedeAveiroéparceira
deste projecto e foi a responsável
pela acção Desenvolvimento de
Worksops inserida na activida
de Desenvolvimento Territorial
Sustentável
Tratou sedeumworkshoppa

rafomentara utilização do sal ma
rinho que Aveiro produz nas
marinhas artesanalmente com
umprogramadirigidoaumpúbli
co constituído pelos sectores da
nutrição alimentação restauração
e hotelaria Assistiu se ainda a
uma mostra de sais marinhos de
vários países e à preparação de
uma refeição pelo gastrónomo e
chefGil Edgar

Oworkshoppretendeucontra
riaraideiadosaiser actualmente
indiferencialmente associado a
malefícios ao organismo como a
hipertensão problemas cardio
vasculares entre outros sendo
recorrentesascampanhasdepro
moção da saúde pública direccio
nadas numa perspectiva anti
sal disse Porybio Serra e Silva
acrescentando que nãoé ioo por
cento anti sal porque o corpo
humano até tem necessidade de
sal mas colocadeparte emabso
luto o consumo de sal industrial
Deve servetado disse

Em concreto sobre os hábitos
alimentares dos portugueses que
comemmuitopãoe sopa esclare
ce que dois pratos de sopa já têm
aquantidadelimitedesalparaum
dia Sobre o pão tem de ser in
sonso Aconselha a comer com
pouco sal edeve ser salmarinho
sem abusar e alerta que muito
fez muito mal Se o consumofor
regular e elevado será uma causa
do aumentoda tensão arterial

Na altura de atirar uma pitada
Quando colocar sal na refeição
pense duas vezes e coloque ape

nasonecessário porumaquestão
de saúde Ahipertensão pode re
sultardo abuso do saleháorisco
de acidente vascular cerebral
AVC designadamente
Quantoao saldeAveiro oscris

tais estão dentrodosvaloresesta
belecidos em portaria que indica
um mínimo de 94 por cento de
Cloreto de Sódio Outras indica
ções referem que de deve ser
limpo branco brilhante com sa
bor e aroma característico de
Aveiro neste caso a violeta se
gundo Manuel Coimbra do De
partamentodeQuímica
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