
Sól

Nadmiar soli nie wpływa pozytywnie na organizm, jednak nie należy całkowicie 
eliminować soli ze swojej diety. Warto pamiętać, że sól jest potrzebna by organizm 
ludzki mógł dobrze funkcjonować. Aby zoptymalizować korzyści płynące ze spożycia 
soli, dobrym pomysłem jest zmiana zwykłej soli kuchennej na sól morską.



Właściwości soli

Sól dostarcza sodu, który jest niezbędny człowiekowi do normalnego funkcjonowania.  Sól 

odgrywa ważną rolę podczas skurczów mięśni, stymulacji nerwów, właściwego 

funkcjonowania nadnerczy i innych procesów biologicznych. Poza tym dostarcza chlorku, 

który wspomaga produkcję kwasów niezbędnych do trawienia białka i enzymów podczas 

trawienia węglowodanów. Chlorek jest niezbędny również do właściwego funkcjonowania 

i wzrostu komórek mózgu.  W składzie soli jest także magnez, który spełnia ważną rolę w 

produkcji enzymów, przewodzeniu impulsów nerwowych, tworzeniu kości, formowaniu 

szkliwa zębów oraz w odporności na chorobę serca. Ilość spożywanej soli powinna jednak 

mieścić się w granicach zdrowego rozsądku. Nadmierne spożycie soli stwarza zagrożenie 

dla zdrowia.

Zalecane dzienne spożycie soli dla osoby dorosłej wynosi 500 mg
(co odpowiada jednej płaskiej łyżeczce).



Jaką sól wybrać?

SÓL KAMIENNA 

W naszym regionie Europy mamy naturalne bogactwo, czyli  sól kamienną, która nie jest

ługowana i dlatego ma największą zawartość cennych minerałów. Godna polecenia jest sól

z  Kłodawy.  Nie  jest  wybielana  ani  suszona  przy  użyciu  chemikaliów.  W  kosmetyce  i

lecznictwie  ceniona  jest  sól  bocheńska,  otrzymywania  z  odparowania  wody  ze  źródeł

solankowych.  Także  sól  oraz  solanka  z  Ciechocinka,  czy  Inowrocławia  jest  znana 

kuracjuszom  tych  miejscowości  uzdrowiskowych  w  Polsce  spacerujących  choćby  pod

tężniami. 

Sól kamienna jest nieprzetworzona.  Wydobycie soli ze złóż podziemnych prowadzone jest

tradycyjną  metodą  górniczą.  Dalej  jest  ona  poddawana  obróbce  mechanicznej,  czyli

kruszeniu i mieleniu, a następnie sortowaniu. Można tak uzyskać sól drobnoziarnistą jak i

gruboziarnistą. 

SÓL MORSKA

Zawiera magnez, lit, selen, cynk i jod. Powstaje przez naturalne odparowanie na słońcu 

wody morskiej.

SÓL HIMALAJSKA

Jest ona wydobywana na terenie dzisiejszego Pakistanu w miejscu, gdzie miliony lat temu 

znajdował się słony ocean. To sól niezwykle czysta, bo z czasów gdy zanieczyszczenia 

przemysłowe nie istniały, nieoczyszczana, bogata w minerały.  Wydobywa się ją ręcznie, bez

użycia materiałów wybuchowych i ciężkiego sprzętu mechanicznego.  Oprócz chlorków i 

magnezu zawiera ona siarczany i żelazo.

Pomaga w uregulowaniu poziomu cukru we krwi.



Okłady z soli himalajskiej, wykonywane na ciepło, poleca się w schorzeniach stawów. Jej

znaczenie w kosmetyce jest znane, bo pomaga w złuszczaniu naskórka, dając efekt czystej,

zdrowo wyglądającej, promiennej cery i łagodzi dolegliwości związane z suchością skóry.

SÓL WARZONA

To substancja jednorodna o śnieżnobiałym kolorze. Otrzymuje się ją w procesie parowania

i krystalizowania solanki. Sól warzona w procesie produkcji zostaje niestety oczyszczona z

większości mikroelementów naturalnie znajdujących się w pokładach solnych. Jej zaletą

jest brak osadu po rozpuszczeniu we wodzie, dlatego chętnie jest kupowana przez duże

zakłady produkujące żywność,  na przykład wędliny  (kupujące sól  z  dodatkiem azotynu

sodu), czy przetwory warzywne.  Takiej soli nie polecamy do codziennego użycia w domu.

SÓL KUCHENNA

Popularna sól kuchenna jest produktem wysoko przetworzonym. Podczas obróbki traci 

ona magnez i minerały.  W czasie przetwarzania następuje również utrata jodu, dlatego 

zwykle dodaje się go później w postaci jodu potasu. Dodawana jest także dekstroza, która 

działa jako stabilizator, co ma wpływ na kolor soli. Aby była śnieżnobiała, producenci 

stosują substancje wybielające. Co więcej, aby zachować jej sypkość, do soli kuchennej 

dodaje się substancje chemiczne, na przykład związki aluminium. Dla kontrastu, sól morska

jest wysokiej jakości produktem, który jest suszony bez użycia chemikaliów.


