
AZ ÉLET SÓJA 

Elgondolkodott már azon, hogy miért fontos a szervezete számára a só, ez az 
egyszerű fehér por, amit minden nap használ ételei ízesítésére? 

A legtöbb ember számára a só elsősorban ételízesítő, valójában ettől sokkal, de sokkal több. 

Miért? 

Az emberi szervezet vízből és sóból áll. A só alatt nem a hagyományos értelemben vett finomított 

konyhasót értjük, hanem a természetben előforduló, eredeti állapotban előforduló sókat, melyben 

különböző minőségű és mennyiségű ásványi anyagok vannak. 

De milyen hatással van a só fogyasztása a szervezetünkre? 

• A vesének szüksége van sóra a túltengésben lévő savak leépítéséhez és azoknak vizelettel 

történő kiválasztásához. Ha a szervezet sóban szegény, egyre jobban elsavasodik.  

• Ha elegendő víz és só van a szervezetben, akkor mint természetes antioxidánsok 

eltávolítják a toxikus salakanyagokat.  

• A só szükséges a rák megelőzésében és kezelésben. A rákos sejtek oxigén jelenlétében 

elpusztulnak.  

• A só nélkülözhetetlen az izomzat és az erőnlét fenntartásához. (A parajdi fürdősó 

megakadályozza az izomgörcsöket, ezért sportolóknak is ajánlott a rendszeres használata,)  

• A só csökkenti a szívritmus zavarokat és fontos szerepet játszik a vérnyomás 

szabályzásában.  

•  Cukorbetegségnél a só segít a vércukor szintet egyensúlyban tartani és csökkenti az 

inzulin szükségletet.  

• A víz és só csökkenti a szem és érrendszeri károsodásokat.  

• A só szükséges az emésztéshez, a tápanyagok felszívódásához.  

• Sóra van szükség a csontozat erősítéséhez.  

• A só megvéd a visszerek és a hajszálerek repedésétől.  

• Nem utolsó sorban, a só fontos a libidó megőrzésében.  

 

Egy felnőtt napi só szükséglete 4 gramm, azaz l teáskanálnyi. Nagy melegben, nagy 

hidegben vagy lelki megpróbáltatás esetén ennél nagyobb mennyiségre van szükségünk. A 

gyermekek és az idős emberek só-szükséglete sokkal kisebb. A napi só szükséglet nem 

mindig egyforma. Ha nehéz munkát végzünk, vagy nagyon meleg van, a napi só szükséglet 

2,8—14 grammot is elérheti. A felnőttek konyhasótartaléka nem haladja meg a 100 

grammot. A sótlan táplálkozás, ha huzamosabb ideig tart, ártalmas. A tapasztalat azt 

bizonyítja, hogy a vese működése is gyorsan javul, ha a táplálék ésszerű mennyiségben 

tartalmaz tengeri sót. 

 A só fogyasztás legkedvezőbb mennyiségének meghatározása nagyon fontos, hogy 

szervezetünket ennek a fontos anyagnak a szabályos felhasználásához szoktassuk. 

 



A túlzott sóbevitel következményei 

A magas vérnyomás (hipertónia) - , mely a magyar felnőtt lakosság közel egyharmadát érinti - 

egyik legfontosabb kockázati tényezője a túlzott sóbevitel, azaz ha túl sok sót fogyasztunk, magas 

lesz a vérnyomásunk. Ez az összefüggés mindkét nemnél, minden életkorban fennáll. Az 

agyvérzések 62 százalékának és a szívkoszorúér-betegségek 49 százalékának hátterében a magas 

vérnyomás áll. Ezek a betegségek felelősek a magyar lakosság körében előforduló halálozások 

több mint feléért.  

A fokozott sóbevitel azonban a magas vérnyomástól függetlenül is növeli az agyvérzés, a 

vesebetegség, valamint a bal kamrai izomtömeg-vastagodás kialakulásának kockázatát. 

Vizsgálatok igazolták, hogy a csökkentett sótartalmú étrend mellett a hipertónia kialakulásának 

gyakorisága 10-14 százalékkal volt kisebb. Magas vérnyomású betegeknél a sófogyasztás 

visszafogásával a vérnyomás 2-8 Hgmm-rel csökkenthető, mellyel a stroke (agyvérzés vagy 

szélütés) okozta halálozásban 22 százalékos, a szívinfarktus következtében kialakuló 

halálozásban 16 százalékos kockázatcsökkenés érhető el - olvasható az MDOSZ hírlevelében. 

 

Tippek sócsökkentéshez 

Vásárláskor mindig olvassuk el az élelmiszerek címkéjét! Számoljunk azzal, hogy 1 gramm 

nátrium 2,5 gramm sónak felel meg. 2016-ig az Európai Unió területén nem kötelező jelölni a 

címkén az élelmiszerek sótartalmát, azonban addig is segítséget nyújthat, hogy minden címkén az 

adott élelmiszer összetevőit csökkenő mennyiségben kell feltüntetni. Ha az összetevőknél az első 

helyen a konyhasó szerepel, feltételezhető, hogy az adott élelmiszer sótartalma magas. 

A kevésbé sós íz megszokásához körülbelül 3-4 hét szükséges, ezért fokozatosan csökkentsük a 

só mennyiségét! Tegyük el az asztalról a sószórót, így elkerülhetjük, hogy bárki is automatikusan 

kóstolás nélkül sózzon. Sót és sót tartalmazó ételízesítőt egyszerre ne használjunk. 

Főzéskor só helyett használjunk erőteljes ízű, friss fűszernövényeket (bazsalikomot, majoránnát, 

kakukkfüvet stb.).  

Főzzünk friss alapanyagok felhasználásával és korszerű konyhatechnikai eljárások 

alkalmazásával, mert ezekkel az étel íze intenzívebb, és ily módon sótartalma csökkenthető.  

 

Például ilyen eljárás: 

- A gőzben/zöldséglében/tejben való főzés, 

- teflonban/alufóliában/sütőzacskóban sütés, 

- aromás párolás - amikor a húst zöldséggel, gombával, gyümölccsel együtt pároljuk 

- zöldségekkel/ gombával rakott, illetve töltött ételek készítése, 

- húsok tűzdelése különféle zöldségekkel/ gombával/gyümölcsökkel,  

- pácolás például tejben, joghurtban, olívaolajban friss fűszerekkel, citrommal, vörös- illetve 

fokhagymával, 

- vagy ízesítés balzsamecettel/citromlével. 

 


