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o zooplâncton, as algas marinhas e em outros peixes, forne-
cem esses ômegas 3 que tanto necessitam. Os peixes de á-
gua doce, apesar de também terem gorduras ômega 3, têm 
uma maior quantidade de gorduras ômega 6. Esta diferença 
é possível ser observada com mais exatidão nos peixes que 
alternam entre água salgada e água doce – em apenas um 
mês o teor em ômega 3 destes peixes altera-se, sendo supe-
rior quando estão em águas mais salgadas.  

Portugal: junho e julho são os meses da sardinha 
assada. Uma iguaria que dá água na boca. Assada nas bra-
sas com batata ao murro, pimentão verde, cebola, pão com 
manteiga, é um dos petiscos mais famosos daqui da terra 
lusitana. É regado com vinho tinto do bom. Existem outros 
pratos, mas esse é o mais consumido pelos portugueses e 
turistas que aqui vêm.  

Moçambique: possui uma costa maravilhosa no 
Oceano Índico, cuja água tem uma temperatura que varia 
entre os 20 e 25 graus faz com que o peixe ali pescado seja 
muito mais saboroso. A pescaria é imensa e muito bem a-
proveitada pelo seu povo. Há muito pescado e marisco por 
toda a costa moçambicana. Com quantidades, qualidade e 
variedades para ‘dar e vender,’ tamanha é a sua diversidade 
e riqueza. Porém, o que nos chamou a atenção nos últimos 
dias foi uma reportagem na TV sobre a SARDINHA e suas 
propriedades. Ficamos pensando que essa informação não 
deve ser guardada, mas sim compartilhada com os leitores 
da coluna das sextas-feiras. Os jauenses, moçambicanos, 
portugueses, e outros não podem deixar de ler essa infor-
mação, pois sendo todos esses locais ricos em costa maríti-
ma, deveriam e devem se alimentar muito mais de peixes e 
mariscos, para o bem de sua saúde. SBG. (Peixes: fonte - 
esmeraldazul.com) 

Parece plágio, mas no caso aqui em questão, até 
nem é, pois “Senta Que Lá Vem História” – faz parte de 
um programa da TV Cultura, canal 2 do Brasil. Com maté-
rias para crianças, de uma maneira prática e educacional, 
ensina histórias cotidianas como é ser gente grande. 

Contudo, vamos à nossa história de hoje – na cida-
de de Jahu pelo menos uma vez na semana, circula bem ce-
dinho um veículo carregado de peixes, frutos do mar e a-
fins. A maneira como é feita a propaganda, não deixa de ser 
engraçada. O carro possui um altifalante onde o seu pro-
prietário grava um slogan. Eis o que ele diz: - Camarão, filé 
de merluza, sardinha fresca…ao fundo escutam-se os uivos 
de vários cães, e latidos. Quem está nos lendo talvez nem a-
che engraçado, mas a maneira como ele diz é que nos faz a-
cordar com ótimo humor. Pois comer peixe é algo que nen-
hum de nós deve abrir mão, pelo menos três ou quatro ve-
zes na semana. Assim dizem os especialistas.  

(Brasil) Jahu: longe do mar – local mais próximo 
da costa marítima a cerca de 380 km de distância em San-
tos. Isso faz com que o peixe que chega na cidade fique a-
quém de muitos consumidores. O preço é muito caro, mais 
que a carne vermelha. Contudo, uma boa sardinha é sempre 
uma possibilidade, o seu preço dá perfeitamente para pelo 
menos degustá-la uma vez na semana. Temos os peixes de 
rio, que são saborosos, mas o peixe de mar tem muito mais 
sabor. É muito simples: Peixes de mar e peixes de rio – 
Os peixes de mar têm normalmente mais gorduras ômega 3 
que os peixes de rio ou do lago. Aparentemente, o teor de 
sal da água altera o teor de ômega 3 do peixe.  

Os peixes de água salgada parecem ter necessidade 
nutricionais acrescidas de gorduras ômega 3, e a sua ali-
mentação é mais rica em fontes naturais de ômega  3  como  
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A sardinha alimenta-se de plâncton e é extrema-
mente rica em ácidos gordos ómega 3. Esta gordura poliin-
saturada garante vários benefícios ao corpo humano: auxi-
lia na diminuição dos níveis de triglicéridos e do colesterol 
LDL, popularmente chamado de "mau” colesterol, enquan-
to pode favorecer o aumento do colesterol HDL, o "bom” 
colesterol.  

O corpo humano é incapaz de produzir estes ácidos 
gordos tão benéficos à saúde, pelo que têm de ser obtidos a 
partir dos alimentos que ingerimos. Os peixes de águas 
frias e profundas como o salmão, o atum e o bacalhau são 
exemplos de boas fontes desta gordura poliinsaturada.  

Habitante de águas amenas, a sardinha, não estaria, 
à partida, como candidata a fornecer ácidos gordos ômega 
3. Tal fato ocorre por a sardinha ser um peixe migratório e 
necessitar de reservas energéticas para as suas longas jorna-
das.  

Além do ómega 3, a sardinha é ainda rica em pro-
teínas e possui minerais essenciais, como magnésio, o ferro 
e o selénio, que têm ação anticancerosa. Ajuda também o 
organismo a libertar mercúrio. Dessa forma, auxilia na pre-
venção de uma série de males contra o coração, intestinos e 
as articulações. Sem falar que ainda entram na constituição 
da retina e da massa cinzenta. 

Finalmente, como qualquer peixe  que  se  preze,  a 

sardinha é fonte de proteínas de excelente qualidade, ideais 
para manter os músculos em forma, e o fósforo, um mineral 
que participa da mineralização dos ossos.  

A versão em lata é uma alternativa válida de vez 
em quando, pois o peixe em conserva vem geralmente i-
merso em óleos ou molho de tomate. Ela é fonte de ômega 
6, gordura típica da alimentação ocidental e que, em exces-
so, provoca inflamações gerais.  

Os ácidos gordos em ômega 3 podem ser encontra-
dos em óleos extraídos da soja, do girassol, do milho. Está 
ainda presente em alguns vegetais "verdes” como os bróco-
los, a rúcula, a couve, e os espinafres.  

O efeito benéfico ao nível das doenças cardiovas-
culares proporcionado pelo consumo deste alimento, advém 
da diminuição dos triglicéridos e colesterol total, no san-
gue; diminuição do colesterol plasmático LDL e aumento 
do colesterol plasmático HDL; redução da pressão arterial 
de indivíduos com hipertensão leve; alteração da estrutura 
da membrana das células sanguíneas, tornando o sangue 
mais fluído.  

A sardinha apresenta ainda uma excelente fonte de 
proteínas completas de alto valor biológico de ferro, fósfo-
ro, magnésio, vitaminas A, B, D, E e K. 

[Texto: Silvya B. Gallanni] Fonte: 
atlasdasaude.pt/publico/ sardinha 
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