Consumir muito SAL pode provocar problemas cardíacos e AVCs.

A quantidade de sal comum em alimentos podem VARIAR BASTANTE:
 

Sopa
700-1,260 mg

Pizza congelada
450-1,200 mg

Molho para salada
110-505 mg

Produtos hortícolas congelados
2-160 mg

Pão
95-210  mg

(Varia mostrar de sódio por servir).

O uso excessivo de sal é perigoso.
A ingestão excessiva de sal pode elevar a sua pressão arterial  e aumentar o risco de um ataque cardíaco ou derrame. O sal contém sódio – as duas palavras têm o mesmo significado.

Que quantidade de sal devo consumir?
Muitos adultos devem ingerir não mais que 2300 mg de sódio diariamente. Você deve ingerir não mais que 1500 mg por dia se:
Tiver 51 anos de idade ou mais
Se for um afro-americano
Se tiver pressão alta
Se for diabético
Se tiver doença renal crônica

A maioria das refeições em restaurantes e dos alimentos processados tem teor de sal muito elevado.
O seu saleiro não é o problema principal. Na realidade, a maior parte do sal que ingerimos já está nos alimentos que compramos, seja em restaurantes, ou alimentos pré-empacotados, processados e preparados.

Compare los rótulos. ESCOLHA MENOS SÓDIO. 

Como posso reduzir a quantidade de sódio que consumo?
Leia o teor de sódio nos rótulos dos alimentos:
Um alimento com menos de 50 mg de sódio por porção tem um teor muito baixo de sódio.
Um alimento com mais de 250 mg de sódio por porção tem teor de sódio elevado.
Escolha refeições com um total de até 480 mg de sódio.
Compare a quantidade de sódio em marcas difer- entes. Elas podem ser parecidas, mas possuem quantidades diferentes de sódio.

O sal marinho é mais saudável?
Não! O sal marinho, o sal kosher e o sal de mesa contêm a mesma quantidade de sódio.
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