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Opracowanie  wytycznych dotyczących ograniczenia  spożycia soli 
dla pracowników zakładów żywienia zbiorowego odnośnie 

stosowania produktów spożywczych wykorzystywanych przy 
przygotowywaniu posiłków 

Opracowanie sfinansowane ze środków będących w dyspozycji  Ministra Zdrowia 
w ramach  programu  zdrowotnego  pt.  „Narodowy  Program  Zapobiegania 
Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę 
Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011 (POL-HEALTH)”.
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Sól  jest potrzebna do życia. Jej spożywanie pozwala na  wprowadzenie  do organizmu 

sodu i chloru, pierwiastków, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu 

i  zapewniają  równowagę płynów w ustroju,  warunkują  odpowiednią   gospodarkę wodno-

elektrolitową  oraz pełnią także inne funkcje metaboliczne. W żywieniu ludzi i zwierząt sól 

jest  ważnym  czynnikiem smakotwórczym, a jej zawartość w  potrawie lub posiłku  decyduje 

o  jego  akceptowalności  konsumenckiej..  W  wielu  przypadkach  jest  ona  niezbędnym 

dodatkiem   w  przemyśle  spożywczym   i  gastronomii  pełniąc  szereg   funkcji 

technologicznych,  chociażby  w  aspekcie  nadawania  żywności  odpowiedniej  struktury  i 

konsystencji.  Ponadto  jest  także  istotnym  czynnikiem  konserwującym  i  higienicznym, 

ograniczającym  rozwój niepożądanej  mikroflory w wielu produktach  spożywczych.

Jednakże nadmierne  jego spożycie  może prowadzić  do wielu przewlekłych  chorób 

niezakaźnych,  w  tym  szczególnie  nadciśnienia  tętniczego  i  jego  skutków  jakimi  są  udar 

mózgu,  zawał  serca,  choroby  układu   krążenia.  Zwiększona  zawartość   sodu  w  diecie 

powoduje większe wydalanie wapnia z moczem i generalnie sprzyja  jego wypłukiwaniu z 

organizmu.  W konsekwencji  prowadzić  to  może do osteoporozy i  skłonności  do  złamań 

kości,  a  także  powstawaniu  kamieni   nerkowych.  Nadmiar  sodu  powoduje  także  gorsze 

funkcjonowanie płuc  u chorych  z zapaleniem oskrzeli i z astmą.

Wyniki  badań  wskazują,  że  nadmiar  soli  w  diecie  może  ponadto  wpływać  na 

występowanie  niektórych  nowotworów,  gdyż  jest  prawdopodobne,  że  duże  stężenia  soli 

uszkadza błonę  śluzowej żołądka i ułatwia procesy karcinogenezy. Nadmierne spożycie  soli 

powoduje wzrost stężenia sodu w osoczu krwi. Kiedy przekracza ono 145 mmol/l dochodzi 

do  hipernatremii.  Do  jej  objawów  należą  nerwowość,  zaburzenia  orientacji,  gorączka, 

wzmożone  napięcie   mięśni  szkieletowych,  a  w  niektórych  przypadkach  mogą  wystąpić 

drgawki  śpiączka.  Z  podanych  przykładów wynika,  że  nadmiar  soli/sodu  jest  zjawiskiem 

wysoce niekorzystnym. 

Na niekorzystne działanie nadmiernego spożycia sodu  w większym stopniu narażone 

są osoby starsze, gdyż  wpływ ilości  spożytego sodu wzrasta  wraz z wiekiem.

Ograniczając  spożycie  soli  nie  należy  obawiać  się  niedoborów   sodu  lub  chloru. 

Istnieje   niewielkie  prawdopodobieństwo,  aby  nawet  bardzo  niskie  spożycie   soli 

spowodowało  deficyt tych pierwiastków w organizmie. 

Spożycie soli w wielu krajach, w tym również  w Polsce jest nadmiernie wysokie i 

często   nawet  2-3-krotnie  przekracza   zalecaną  przez    Światową  Organizację  Zdrowia 

(WHO)  ilość soli w całodziennej racji pokarmowej na poziomie 5g.  

Sód w naszym pożywieniem pochodzi z trzech źródeł: 
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- jako naturalny składnik żywności, 

- jako dodatek do żywności podczas przemysłowego przetwarzania 

- oraz dodatek przy przygotowywaniu posiłków.

W naszym kraju największy udział  w spożyciu  sodu ogółem ma sól dodawana do 

potraw (gotowanie zup, ziemniaków, kaszy) oraz dosalanie przy stole (45 – 60%).

 Kolejnym źródłem tego pierwiastka są produkty przetworzone, a więc wędliny  sery 

dojrzewające, pieczywo, a także przetwory mięsne, koncentraty zup i sosów. W związku z 

powyższym należy starać się zmniejszać dodatek soli w trakcie procesów technologicznych 

oraz opracowywać receptury potraw o obniżonej zawartości soli. 

Produkty,  które  zawierają  duże  ilości  sodu/soli  (m.in.  wędzone,  w  puszkach,  pikle, 

koncentraty, gotowe dania w proszku) powinny być spożywane rzadko i w bardzo niewielkich 

ilościach

Zawartość   sodu  w  naturalnych,  nieprzetworzonych   surowcach  i  produktach 

spożywczych pochodzenia roślinnego (warzywa, owoce) i zwierzęcego (mięso)  jest raczej 

niewielka i  stanowi  zaledwie  10% ogólnej ilości sodu pożywanego przeciętnie w ciągu dnia.

Tak więc ograniczenie spożycia soli nie polega tylko na ograniczeniu dosalania, ale również 

na  wyborze  produktów.  W  miarę  możliwości  należy  wybierać  produkty  świeże,  a  z 

przetworzonych wybierać te, które zawierają mniejsze ilości sodu.

Dla przykładu 100 g makreli wędzonej zawiera ponad 10 razy więcej sodu niż taka sama ilość 

świeżej  ryby,  zawartość  soli  w  wędlinach  jest  kilkunastokrotnie  wyższa  niż  w  świeżym 

mięsie.  W produktach przetworzonych zawartość soli  jest  zróżnicowana i  wynosi  ok.  1,4-

1,8% w pieczywie, od 1,5g/100g do ponad 4,7g/100g w serach dojrzewających , od 1,4g/100g 

do  4g/100g w wędlinach.  Znaczne  ilości  soli  znajdują  się  w sosach  i  gotowych  daniach, 

koncentratach spożywczych (np. zupy w proszku) - patrz tabele. 

 

Zawartość sodu w 100 g produktu
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do 100mg sodu/100g 100-500 mg/100g 500-1000 mg/100g powyżej 

1000mg/100g
warzywa świeże 

nieprzetworzone, 

owoce świeże 

nieprzetworzone, soki: 

porzeczkowy, 

grejpfrutowy, 

jabłkowy, 

pomarańczowy, 

marchwiowy

mleko, jogurty, kefiry, 

maślanki, sery 

twarogowe, desery 

twarogowe, serki 

homogenizowane, 

mąki, makarony, 

kasze, oleje, ryby 

świeże, mięso świeże 

nieprzetworzone, 

orzechy (wszystkie 

niesolone), nasiona 

(słonecznik, sezam), 

koncentrat 

pomidorowy

mleko w proszku, 

serki twarogowe 

ziarniste, serki typu 

Fromage, jaja, batony 

czekoladowe, wyroby 

cukiernicze, pieczywo, 

musli, sok 

wielowarzywny, 

konserwy warzywne, 

kapusta kwaszona, 

majonez

niektóre pieczywo 

(np. bagietki), sery 

podpuszczkowe 

dojrzewające, serki 

topione, ogórki 

kwaszone, niektóre 

przetwory mięsne(np. 

polędwica sopocka, 

pasztety, kiełbasy, 

baleron, parówki), 

drobiowe, konserwy 

rybne, płatki zbożowe, 

musztarda, ketchup, 

chipsy

ser typu Feta, 

niektóre przetwory 

mięsne (np. kiełbasy 

suche, kiełbasy 

podsuszane, 

kabanosy, salami, 

szynka, mielonka 

konserwowa, ryby 

wędzone, płatki 

kukurydziane,

oliwki zielone 

konserwowane, 

śledź, przyprawa 

„Jarzynka”.

Zawartość sodu w niektórych produktach spożywczych
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Grupa produktów Zawartość sodu w mg
Zbożowe

Gotowane bez soli (ryż, makaron, kasza) ½ szkl. 0-5
Gotowe do spożycia płatki śniadaniowe ½ szkl. 50-180
Pieczywo, 1 kromka 110-175

Warzywa
Świeże lub mrożone, gotowane bez soli, ½ szkl. 1-70
Z puszki lub mrożone z sosem, ½ szkl. 140-460

Owoce
Świeże, mrożone, konserwowane, ½ szkl. 0-5

Niskotłuszczowe produkty mleczne
Mleko , 1 szklanka 120
Jogurt, 200 g 100
Sery białe, 100 g 40-50
Sery żółte, topione, 100 g 500-800

Orzechy, nasiona, strączkowe
Orzeszki ziemne solone, 1/3 szkl. 120
Orzeszki ziemne nie solone, 1/3 szkl. 0-5
Świeża lub gotowana fasola gotowana bez soli 0-5
Fasola z puszki 300

Mięso, ryby, drób
Świeże mięso, drób, ryby, 100 g 40-90
Szynka kanapkowa, 100 g 1112
Tuńczyk z puszki, 100 g 515
Makrela świeża, 100 g 95
Makrela wędzona, 100 g 1170

Zakłady  żywienia  zbiorowego  bardzo  często  nie  przywiązują   wagi  do  aspektów 

zdrowotnych  produkowanych  potraw,  w  tym   ilości  soli  używanej  do  przygotowywania 

posiłków, kierując się przede wszystkim ich walorami smakowymi zgodnymi z upodobaniami 

konsumentów.  Konsumenci  wykazują  stosunkowo  duże  preferencje  do  smaku  słonego, 

wynikające z nawyków i przyzwyczajeń żywieniowych wyniesionych z domu rodzinnego. 

Stąd też, akceptowalność potraw i produktów o obniżonej zawartości soli jest stosunkowo 

mała.  Okazuje  się  jednak,  że  organizm może   stopniowo przyzwyczaić  się  do  potraw o 

mniejszym nasileniu smaku słonego  i w pełni je zaakceptować. Im organizm jest młodszy, 

tym łatwiej  obniżyć próg odczuwania   wrażenia słoności i zmiany te zachodzą  łagodniej. 

Obniżenie spożycia soli  wraz z dietą  można osiągnąć poprzez zmniejszenie dodatku soli 

przy  przygotowywaniu   potraw,  opracowywanie   nowych  receptur  uwzględniających 

surowce  o  niższej  zawartości  soli/sodu  oraz   większe  niż  dotychczas  upowszechnienie 
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stosowania zamienników  soli kuchennej  jak np.  soli  o obniżonej zawartości sodu (sodowo-

potasowej lub sodowo-magnezowej), ziół i przypraw.

Wśród wielu  obecnie stosowanych przypraw najbardziej przydatne do  zastępowania 

soli  i   nadawania   odpowiedniego  pożądanego  przez  konsumentów  smaku  są  :  czosnek, 

szafran,  kminek,  jałowiec,  anyż,  papryka,  ziele  angielskie,  a  także   cynamon,  goździki,  a 

nawet wanilia.

Przyprawy uwydatniają  walory smakowe i zapachowe potraw i produktów, do których są 

dodawane.  Ponadto  pobudzają   apetyt,  stymulują  wydzielanie  soków  trawiennych  i 

poprawiają  perystaltykę jelit.

Przyprawy dzielimy na  trzy główne grupy:

-  przyprawy korzenne  –  otrzymuje  się  je   z  różnych  części  roślin   rosnących  w krajach 

tropikalnych np. imbir,  cynamon, goździki ,wanilia, gałka muszkatołowa, pieprz,

- przyprawy ziołowe- otrzymuje się je z zielonych części roślin- liści, pędów, łodyg owoców, 

nasion, korzeni i kłączy np. tymianek, bazylia, oregano, kminek. 

- przyprawy warzywne –otrzymuje się je z roślin warzywnych np. cebula, czosnek, koper, 

natka pietruszki,  kolendra,  szczypiorek.

Znaczna  część  przypraw działa   nie  tylko  na  zmysły  smaku  i  zapachu ale  także  na  inne 

funkcje organizmu. Przyprawy mogą wykazywać działanie lecznicze lub wspomagające np. 

moczopędne,  oczyszczające,  antybakteryjne,  rozkurczowe,  przeciwutleniające,  stymulujące 

pracę wątroby itp.

Przyprawy  takie  jak tymianek,  majeranek,  czosnek,  imbir,   estragon,   cynamon,   słodka 

papryka, gałka muszkatołowa zalecane są w leczniczych dietach niskosodowych.

Substancjami przyprawowymi są także hydrolizaty białkowe wśród których wyróżnia się:

- hydrolizaty białkowe otrzymywane w wyniku hydrolizy  chemicznej  - np. przyprawy do 

zup w płynnej  postaci  lub  w formie  kostek   rosołowych  po  ich  zagęszczeniu  do pasty i 

dodatku przypraw i tłuszczu,

- hydrolizaty białkowe otrzymywane w wyniku hydrolizy enzymatycznej – np. sosy sojowe,

- ekstrakty  drożdżowe.

W  obrocie  handlowym  znajduje  się  bogaty  asortyment   przypraw.  Są  to  pojedyncze 

przyprawy  świeże  lub  suszone,  w  całości  lub  mielone,  i  te  nie  zawierają  dodatku  soli. 

Produkowanych jest także wiele  gotowych mieszanek przyprawowych. Niektóre z nich mają 

w swoim składzie  tylko przyprawy np. zioła prowansalskie, do innych dodawane są inne 
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składniki  np. sól,  substancje wzmacniające smak i zapach,  aromaty, barwniki np. mieszanki 

przyprawowe do kurczaka.

Do przypraw o dużej   zawartości  soli  (  ok.50%) zalicza się kostki bulionowe, przyprawy 

uniwersalne.  Przed zastosowaniem mieszanek przyprawowych  należy zapoznać się  z ich 

składem  i  informacją  na  opakowaniu,  aby  nie  dosalać  niepotrzebnie  przygotowywanych 

potraw.

W   ostatnim  czasie  kierując  się  koniecznością  ograniczenia  spożycia  soli,  przemysł 

koncentratów rozpoczął produkcję kostek bulionowych o obniżonej zawartości soli, a także 

tłuszczu.

Realizatorzy żywienia  zbiorowego powinni zdawać sobie sprawę , że w ich rękach spoczywa 

zdrowie  konsumentów  nie tylko z punktu widzenia  racjonalizacji i zbilansowania  żywienia 

z punktu widzenia głównych składników odżywczych, lecz także  pod względem zawartości 

soli w diecie..  

Zalecenia:

• W możliwie największym stopniu ograniczać stosowanie  soli  przy przygotowywaniu 

potraw i posiłków.  Zamiast soli należy  szeroko stosować różnego rodzaju przyprawy, 

aromatyczne zioła (bazylia, estragon, tymianek, majeranek, imbir),w różnej postaci , a 

także sole przyprawowe lub sól sodowo-potasową lub sól  sodowo-magnezową.

• Niezbędne  dosalanie potraw do smaku powinno odbywać się pod koniec gotowania.

• Ograniczyć  należy  ponadto  stosowanie  mieszanek  zawierających  substancje 

wzmacniające smak i zapach np glutaminian sodu, który jest również źródłem sodu. 

Jeśli  stosuje  się  tego  typu  mieszanki,  to  tylko  w  niewielkich  ilościach   i  należy 

wówczas zrezygnować z dodatkowego dosalania potraw.

• W  zakładach  żywienia  zbiorowego,  szczególnie  typu  zamkniętego,   powinno  się 

organizować  akcje upowszechniające  spożywanie  posiłków o obniżonej  zawartości 

np. dni „małosolne”  podczas, których  serwowane byłyby potrawy wyprodukowane z 

surowców o  niskiej zawartości  sodu i  bardzo  małym dodatku soli. 

• Akcje takie powinny być kierowane  sukcesywnie do  różnych grup konsumentów.

• Podczas takich akcji  konsumentom powinny być udostępniane  informacje , zarówno 

ustne jak i pisemne ( w postaci ulotek lub broszur) nt. znaczenia  obniżania zawartości 

soli  w diecie  jako elementu   zachowania   dobrego stanu zdrowia  i   generalnego 

problemu zdrowia publicznego w kraju.
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• Przy  realizacji  żywienia  zbiorowego  niezbędne  wydaje  się  obliczanie   nie  tylko 

wartości energetycznej i odżywczej posiłków i potraw, lecz  także obliczanie w nich 

zawartości soli /sodu.

• Podczas opracowywania jadłospisów oraz przy  doborze lub  opracowywaniu receptur 

potraw należy brać pod uwagę  informacje dotyczące  zawartości soli w surowcach 

wykorzystywanych do przygotowania potraw, starać się odpowiednio wykorzystywać 

produkty o niskiej zawartości sodu ( ograniczając  użycie  produktów przetworzonych 

–  szczególnie  wędzonych,  z  puszki,  ale  również  wędlin,  serów  żółtych,  a  także 

mieszanek zawierających glutaminian sodu) i zbilansować  zawartość  soli w diecie. 

• Zaleca się  monitorować zużycie soli  do celów kulinarnych poprzez obliczanie ilości 

soli zużytej   podczas procesów przygotowywania posiłków i potraw  na podstawie 

raportów magazynowych.

• Osoby odpowiedzialne  za  przygotowywanie   posiłków powinny mieć  świadomość 

znaczenia problemu i posiadać umiejętności  stosowania soli    jedynie w ilościach 

niezbędnych do osiągnięcia  akceptowalności potraw.

• Osoby  oceniające jakość sensoryczną posiłków  nie mogą mieć  nawyków i upodobań 

do  słonego smaku. 

• Należy  stopniowo  obniżać  dodatek  soli   do  potraw   do  niezbędnego  minimum  i 

jednocześnie  prowadzić   działalność  edukacyjną  i  upowszechniającą   zasadność 

stosowania diety niskosolnej/niskosodowej.

• Realizatorzy żywienia zbiorowego dzieci  w placówkach oświatowo-wychowawczych 

powinni mieć na uwadze , że im młodszy organizm, tym łatwiej  jest kształtować jego 

nawyki i zwyczaje żywieniowe, oraz  współpracować w gronem  pedagogicznym  w 

celu  upowszechniania  wiedzy  z tego zakresu. 

• Warzywa ,  w tym surówki i  sałatki  oraz   dodatki  do posiłków jak np.  pomidory, 

ogórki oraz  jajka powinny być podawane bez dodatku  soli, a jedynie przyprawione 

przyprawami ziołowymi.

• Należy  ograniczać  dostępność   solniczek  na  stołach  konsumenckich  na  rzecz 

pieprzniczek i pojemników na przyprawy ziołowe.  Dostępne solniczki powinny mieć 

małą ilość otworów. 

• Działania  na  rzecz  ograniczenia  zawartości  soli  w  potrawach  i  posiłkach  należy 

wykorzystywać  do celów edukacyjnych, a także  traktować jako swoiste narzędzie 

reklamujące placówkę  propagującą zdrowy styl życia .
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• Sukcesywnie należy dokonywać weryfikacji  dotychczas stosowanych receptur potraw 

pod  katem  wyeliminowania  lub  modyfikacji  tych,  które  nie  sprzyjają  obniżeniu 

spożycia soli.

. 
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