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nutrição

A redução no consumo 
de sal de cozinha tem 

impacto na prevenção e 
no controle de problemas 

como a hipertensão e 
doenças cardíacas, 
dos rins e fígado

Todo o 
poder 
das 

 Q  uando se fala que 
algo ou uma pessoa 
é sem sal, significa 
que ela não tem gra-
ça. Essa talvez seja a 

razão por que muitos resistem na 
hora de renunciar a esse condimen-
to. Entretanto, apesar do seu sabor 
acentuado, um estudo realizado pela 
Faculdade de Saúde Pública da Uni-
versidade de São Paulo (USP) con-
cluiu que o consumo de sódio no 
Brasil excede em mais de duas vezes 
o limite máximo diário recomenda-
do pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) para o nutriente: 2 g, 
ou 5 g de sal de cozinha. 

ervas

Sálvia: tem propriedade antisséptica que 
melhora a digestão. É especialmente útil nos 
distúrbios do aparelho genital feminino, seja 

para as mulheres em idade fértil ou não, já que 
possui em sua composição fitoestrogênios.

Orégano: estimulante 
do sistema imunológico, 
contém antioxidantes, 
cálcio e possui 
propriedades  fungicidas. 
Estimulante da digestão e 
do aparelho respiratório.

Pimenta: possui elevada ação antioxidante. 
Em países de clima muito quente, é 
tradicionalmente utilizada na preparação de 
alimentos por causa de sua ação antisséptica. 
Além disso, melhora a circulação sanguínea 
periférica e tem efeito analgésico. É fonte 
natural de vitaminas A e C.

Cúrcuma: muito utilizada na cozinha oriental, é uma especiaria de 
inúmeras propriedades terapêuticas: possui mais de 150 substâncias 
depurativas e antioxidantes e, por isso, inibe o crescimento de tumores. 
Graças à curcumina, é um excelente anti-inflamatório, equilibra as 
reações alérgicas, melhora o humor e facilita a digestão. 

alho: erva aromática de incontáveis 
propriedades que deveria ser consumida 

sempre e em grandes quantidades. É 
antimicrobiano, combate a gripe, resfriados 
e outras infecções, pode ser utilizado como 
antiparasitário (contra vermes intestinais), 
possui propriedades antioxidantes, previne 
o câncer, é vasodilatador, abaixa a pressão 

arterial, afasta os pernilongos e outros 
insetos peçonhentos, e muito mais. Além 

disso, contém vitamina A, C e E, que 
reforçam o sistema imunológico.

Coentro: em sua composição há 
óleos essenciais e três flavonoides 
antioxidantes que ajudam na 
digestão e possuem propriedades 
bactericida e fungicida. São eles: 
o linalol, o pineno e o terpinino. 
Sua semente é rica em vitamina C, 
vitaminas do complexo B e cálcio.

Canela: essa especiaria é 
muito conhecida por seu 
poder antisséptico, antioxidante 
e, recentemente, foi reconhecida 
como capaz de equilibrar os 
níveis de açúcar no sangue, 
por causa de um composto 
denominado metil-hidroxicalcona 
(MHCP). É também redutora do 
colesterol e do triglicérides. 

substituir o sal de 
cozinha pelos temperos 
naturais é uma excelente 
forma de controlar a 
pressão arterial e a 
retenção de líquidos 

por cristina almeida
fotos fabio mangabeira

alecrim: composto entre outras 
coisas por um óleo volátil, 

denominado rosemaricina, é 
estimulante da circulação, digestão e 
possui um efeito levemente diurético.

aromáticas
Noz-moscada: por causa 

de uma substância denominada 
miristicina, é indicada 

nos casos de náuseas, má 
digestão e cólicas.
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açafrãO

maNjeriCãO

hOrtelã

PimeNta

geNgibre

lOurO

SalSiNha

SalSa
CreSPa

Sálvia

atenção aos sabores
fortes: cardamomo, curry, gengibre, mostarda, pimenta-do-reino, alecrim

moderados: manjericão, cominho, endro, estragão, alho, manjerona, menta, orégano, tomilho, cúrcuma

Suaves: cerefólio (mandioquinha-salsa), salsa e cebolinha

Exageros como esses são a causa de 
várias patologias como a hipertensão, 
doenças cardíacas, dos rins e fígado, 
perda de potássio, edemas (inchaço), 
maior eliminação de cálcio pela urina 
(predispondo à osteoporose), princi-
palmente durante a menopausa. Se-
gundo os pesquisadores brasileiros, a 
redução da ingestão diária de sal traria 
um impacto positivo na prevenção e 
controle de todos esses males. 

Utilizado como conservante há 
mais de 10 mil anos, o sal demorou 
muito tempo para ser utilizado na co-
zinha. Hoje, sabe-se que o sal não é 
somente um tempero útil e apreciado 
em todo o mundo, tratando-se de um 
mineral essencial composto de clore-
to e sódio. É este último o responsável 
por seu sabor característico e proprie-
dades, ainda que em 1 g de sal encon-
tremos somente 0,4 g de sódio. 

 
ComeCe devagar

Presente em todas as células do 
organismo, é esse nutriente que, jun-
tamente com o potássio, mantém o 
equilíbrio hídrico do corpo e a acidez 
do sangue (pH), controla as contra-

ções musculares e os estímulos nervo-
sos, propicia a troca de nutrientes em 
nível celular, contribui para o trans-
porte de oxigênio, além de garantir a 
saúde sanguínea e a boa digestão. 

Luca Avoledo, naturopata especia-
lista em nutrição e saúde natural da 
Universidade de Milão, diz que para 
iniciar uma dieta com baixo teor de 
sal é preciso ter disciplina para modifi-
car os hábitos alimentares. A primeira 
coisa a fazer é não ter pressa, partindo 
de uma maior ingestão de frutas e ver-
duras e substituindo os “embutidos, 
queijos, pães, biscoitos, petiscos para 
aperitivos e produtos em conserva, 
cuja concentração de sal é grande”.

A estratégia seguinte é treinar o 
paladar experimentando novas for-
mas de temperar os alimentos. É 
aqui que entram em cena as ervas 
aromáticas e as especiarias, que pos-
suem baixos níveis de sódio e po-
dem ser utilizadas em quantidades 
que dispensam o uso de sal.

remédios naTurais
Tanise Amon, nutricionista clínica 

do Instituto de Metabolismo e Nutri-
ção (IMeN), explica que os benefícios 
das ervas no preparo dos alimentos 
são inúmeros, principalmente porque 
possuem baixas calorias, em alguns 
casos ajudam na digestão, são anti-
inflamatórias e até afrodisíacas.

 Avoledo acrescenta que a imensa 
variedade de ervas e especiarias e suas 
propriedades terapêuticas há tempos 
despertam o interesse da comunidade 
científica. Cita como exemplo o alho, 
que, conforme pesquisas feitas pela 
State University of New York, em Al-
bany (EUA), é anticancerígeno (me-
nor incidência de câncer de estôma-
go), além de diminuir sensivelmente 
o risco de acidente vascular cerebral 
(AVC) e doenças cardiovasculares. 

Na hora de escolher as ervas que 
não devem faltar na cozinha, a nutri-

cionista sugere aquelas que apresen-
tem versatilidade na combinação dos 
pratos do dia a dia. O paladar agradá-
vel, que deve ser apreciado pela maio-
ria das pessoas, e a facilidade da com-
pra também são fatores importantes. 
“É o caso do manjericão, que combate 
as cólicas intestinais, possui ação di-
gestiva e antidiarreica, e da salsa, que 
previne hipertensão arterial, além de 
auxiliar na cicatrização”, revela.

seCas ou fresCas?
Luca Avoledo comenta que uma 

dúvida frequente entre seus pacientes 
é saber qual a melhor forma de usar 
as ervas: secas ou frescas? Ele escla-
rece que a diferença entre especiarias 
e ervas aromáticas é que as primeiras 
são tipicamente secas, enquanto as se-
gundas são folhas, ou outras partes da 
planta, utilizadas em sua forma natu-
ral, isto é, frescas. “É verdade que exis-
tem no comércio ervas aromáticas 
secas picadas, vendidas em potes ou 
similares, mas isso corresponde ape-
nas à exigência de conservá-las mais e 
por mais tempo”, conclui.

Na opinião dos especialistas, o me-
lhor é consumir ervas frescas, pois a 
secagem faz com que percam parte de 
suas propriedades. Avoledo adverte 
que esse processo pode até acarretar 
efeitos nocivos. Um estudo publicado 
na revista Science constatou que as 
folhas de manjericão após a secagem, 
continham concentração de estragol 
(substância cancerígena) superior aos 
limites estabelecidos pelas autorida-
des de saúde européias.

Para os que não apreciam tanto 
os temperos naturais, a alternativa 
é utilizar grãos tostados de linhaça, 
gergelim, soja, girassol sem casca, ou 
farinha de rosca, preparando misturas 
com um punhado de especiarias: os 
sabores se enriquecem, o consumo de 
sal diminui, mas o prazer da comer 
alimentos saudáveis é garantido.

arroz: salsa, açafrão

aves: sálvia, alecrim

Carne de cordeiro: hortelã 

Carne suína: coentro, cominho, alho,  
gengibre, pimenta, tomilho, sálvia

Carnes vermelhas: sálvia, louro, alecrim, tomilho

feijão/lentilha: louro, manjericão

massas: manjericão, alecrim

Ovos: manjericão, salsinha

Peixes: coentro, sálvia,  
alecrim, tomilho, açafrão

Saladas: hortelã, salsa, erva-doce

Sopas: louro, erva-doce, 

manjerona, pimenta, salsa

 crespa, alecrim

COeNtrO

alhO

Para Combinar Com:

Especiarias são 
tipicamente 

secas, enquanto ervas 
aromáticas são folhas, 
ou outras partes da 
planta, utilizadas em 
sua forma natural, 

isto é, frescas
maNjerONa

erva-dOCe

tOmilhO

COmiNhO

aleCrim
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