
 

 

 

 

GLUTAMATO MONOSSÓDICO- O VILÃO DA COZINHA ! 

 

Você sente dores de cabeça, enxaqueca, ânsias de vômito,  desarranjos intestinais após as refeições ? 

Quem sabe você é sensível ao GMS (Glutamato monossódico) ! 

 

Glutamato monossódico é um dos piores aditivos alimentares no mercado e é usado em temperos 

industrializados (por exemplo caldo Maggi, Sazon, Ajinomoto, Fondor) , salgadinhos aromatizados 

(sabores de bacon, presunto, pizza), farofas industrializadas, sopas e comidas enlatadas, pó do 

macarrão instantâneo, biscoitos, alguns presuntos, embutidos/patês, molhos de saladas, refeições 

congeladas e muito mais.  

Foi em 1908 que o glutamato foi descoberto por Kikunae Ikeda, um japonês que identificou a 

substância natural que incrementava o sabor, provinda da alga marinha. Este quinto sabor se chama 

umami,  que em japonês significa saboroso ou delicioso.  Os outros quatro sao doce, salgado, amargo 

e azedo. 

Os restaurantes, hospitais, empresas economizam temperos caros utilizando o glutamato lucrando às 

custas da saúde do consumidor. É um meio barato de realçar o sabor dos alimentos . Ao ingerir o 

glutamato dos alimentos industrializados, o receptor do apetite chamado leptina (do grego leptos que 

significa magro) é desativado, consequentemente nao percebemos quando estamos satisfeitos. Você já 

deve ter passado por isso quando nao consegue  parar de comer batata chips. O glutamato também 

pode afetar o sistema nervoso central e pode até contribuir na doença de Alzheimer e Parkinson. 

 

Não vamos nos confundir com o glucamato natural que aparece em certos alimentos como no 

parmesão e em outros tipos de queijo, tomate, azeitona, leite materno, soja, carne. Esse não é 

prejudicial, pois as quantidades são toleráveis e digeridas pelo nosso organismo. 

Você pode mudar este cenário! Leia o rótulo dos alimentos, cozinhe com ingredientes naturais sempre 

que possível, prepare suas próprias refeições, integre a família ao planejamento, compras e na 

cozinha. Utilize ervas frescas e temperos para realcar o sabor da comida, descobrindo assim um novo 

prazer e mais qualidade de vida. 
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