
Czy wiesz, że

Nadciśnienie tętnicze 
występuje u 30% dorosłych  

Polaków
★

Przekroczenie właściwej masy ciała  
o 20% może aż 8-krotnie zwiększyć ryzyko 

nadciśnienia tętniczego 

★
Redukcja wagi o 10 kg u osób z nadwagą 
powoduje zmniejszenie wartości ciśnienia 
skurczowego o 20 mm Hg i rozkurczowego 

o 10 mm Hg
★

Nadciśnienie często towarzyszy otyłości 
brzusznej. Mówimy o niej, gdy obwód talii 

przekracza 88 cm u kobiet 
oraz 102 cm u mężczyzn

Na przyczyny nadciśnienia tętniczego składają się predyspozycje 
genetyczne oraz czynniki środowiskowe. Do najważniejszych 
czynników środowiskowych zalicza się: zbyt duże spożycie soli, 
dietę bogatotłuszczową, otyłość, palenie papierosów oraz małą 
aktywność fizyczną.

Z badań przeprowadzonych przez Instytut Żywności i Żywienia 
wynika, że spożycie soli w Polsce jest wysokie, całodzienne racje 
pokarmowe osób dorosłych zawierają jej aż 17–20 g.

Tymczasem osoby z nadciśnieniem tętniczym powinny ograniczyć 
spożycie soli do poziomu poniżej 5 g dziennie.

Sól dodajemy do posiłków przygotowywanych w domu, ale trzeba 
wiedzieć, że duże jej ilości dodawane są na etapie przemysłowego 
przetwarzania żywności. Im żywność bardziej przetworzona, tym 
zawiera więcej soli. 

Szacuje się, że nawet 75% spożywanego sodu może pochodzić  
z konsumpcji produktów przetworzonych.

Jedna łyżeczka soli to ok. 6,5 g
1 g soli = 400 mg sodu

Porównanie ilości soli zawartej w przykładowych produktach 
świeżych i przetworzonych

Produkt świeży

Pomidor

Ogórek

Groszek zielony

Wieprzowina, 
szynka surowa

Śledź świeży

Dorsz świeży

0,02

0,03

0,01

0,12

0,22

0,22

Sos Keczup

Ogórek kwaszony

Groszek zielony 
konserwowy

Śledź 
marynowany

Szynka wiejska

Dorsz wędzony

2,41

1,76

0,45

2,57

2,73

2,93

Zawartość soli 
(w g na 100 g 

produktu)

Zawartość soli 
(w g na 100 g 

produktu)

Produkt przetworzony

Zawartość soli w wybranych produktach spożywczych

Produkt

Kajzerka

Chleb żytni razowy

Ser typu „feta”

Ser camembert pełnotłusty

Ser topiony edamski

Ser twarogowy półtłusty

Ser twarogowy „ziarnisty”

Mleko 2% tłuszczu

Masło ekstra

1,16

1,14

2,75

2,42

2,10

0,11

0,95

0,11

0,02

Zawartość soli 
(w g na 100 g 

produktu)



Kabanosy

Salami popularne

Szynka wiejska

Łosoś wędzony

Tuńczyk w oleju

Sardynka w pomidorach

Ser „ziarnisty”

Płatki kukurydziane

Płatki owsiane

Paluszki słone

3,32

3,27

2,57

3,68

1,29

0,88

0,95

2,92

0,01

2,73

Produkt
Zawartość soli 
(w g na 100 g 

produktu)

Chipsy paprykowe 2,15

Herbatniki

Orzechy włoskie

Ogórek kwaszony

Kapusta kwaszona

Sok wielowarzywny

Sok pomidorowy

Sok jabłkowy

Kapusta biała

Ogórek

Pomidor

Brokuły

Pomarańcza

Jabłko

0,74

0,01

1,76

0,65

0,78

0,48

0,01

0,05

0,03

0,02

0,02

0,01

0,01

1.  Konsumuj jak najmniej produktów przetworzonych: wędzonych, 
wędlin, zup instant, kostek rosołowych, produktów typu fast-food, 
z puszek, gotowych sosów i marynat, serów żółtych 

2.  Wybieraj produkty o obniżonej zawartości sodu;  
zwróć uwagę ile zawiera go woda mineralna, którą kupujesz;  
sprawdź czy w Twoim sklepie dostępna jest sól niskosodowa

 3.  Czytaj etykiety; duże ilości sodu mogą znajdować się w produktach, 
w których się ich nie spodziewasz, np. w pieczywie, sokach 
warzywnych, mrożonkach, a także w płatkach śniadaniowych 
(szczególnie kukurydzianych)

4.  Używaj dużo ziół, które wzmocnią smak potraw, bez konieczności 
dosalania, np. bazylii, estragonu, tymianeku, imbiru

5. Wyeliminuj słone przekąski: chipsy, orzeszki, paluszki, krakersy
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5 ZŁOTYCH ZASAD – jak obniżyć zawartość 
spożywanego sodu:

Czy Twoje serce lubi sól?


