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CEL PRACY

Celem pracy było określenie zawartości soli (chlorku sodowego) w wybranych koncentratach spożywczych

dostępnych na rynku krajowym.

MATERIAŁ  I METODY BADAŃ

Materiał:

Materiał do badań stanowiły koncentraty zup z dużą ilością makaronu: (zupa błyskawiczna o smaku kurczaka

złocistego, zupa błyskawiczna o smaku kurczaka po tajsku, zupa błyskawiczna o smaku krewetki), dań obiadowych

(spaghetti po bolońsku), danie gotowe do spożycia (Lasagne Bolognese), koncentraty sosów: (sos sałatkowy o

aromacie ziół ogrodowych, sos sałatkowy jogurtowo-czosnkowy, sos sałatkowy koperkowo-ziołowy, sos sałatkowy

paprykowo-ziołowy, oraz kostki bulionowe (rosół drobiowy, rosół warzywny, kostka mięsna), które zostały zakupione w

handlu detalicznym w latach 2012-2013.

Metody badań:

Zawartość soli oznaczono metodą Mohra zgodnie z PN-A-79011-7:1998  Koncentraty spożywcze. Metody badań. 

Oznaczanie zawartości chlorku sodu. 



Nazwa produktu Zakres zawartości 

soli

(min. – max.), (g/100g)

Średnia zawartość 

soli, 

(g/100g)

Wielkość porcji

(g produktu/cm3 wody 

lub oleju)

Zawartość soli w 

porcji potrawy,

(g)

Udział porcji potrawy 

w realizacji dziennego 

maksymalnego 

spożycia soi*), (%)

ZUPY BŁYSKAWICZNE Z DUŻĄ ILOŚCIĄ MAKARONU

Zupa o smaku kurczaka 

złocistego 
4,82 - 5,41 5,11 ± 0,24 60/350 3,07 61,4

Zupa o smaku kurczaka po 

tajsku
4,67 - 5,55 5,14 ± 0,27 60/350 3,08 61,6

Zupa o smaku krewetkowym
4,94 - 6,13 5,51 ± 0,32 60/350 3,31 66,2

DANIA OBIADOWE

Lasagne bolognese 1,13 - 1,20 1,17 ± 0,02 produkt gotowy do 

spożycia, sugerowana 

porcja dla 1 osoby 250 

g

2,95 59,0

Spaghetti po bolońsku 4,96 - 5,70 5,40 ± 0,18 56/250 3,02 60,4

SOSY SAŁATKOWE 

Sos sałatkowy o aromacie ziół 

ogrodowych
20,60 - 21,35 21,04 ± 0,29 9/48 1,89 37,8

Sos sałatkowy jogurtowo-

czosnkowy
22,94 – 27,80 24,62 ± 1,27 9/48 2,22 44,4

Sos sałatkowy koperkowo-

ziołowy
26,37 – 27,48 27,00 ± 0,32 9/48 2,43 48,6

Sos sałatkowy paprykowo-

ziołowy
24,71 – 26,01 25,36 ± 0,37 9/48 2,28 45,6

KOSTKI BULIONOWE

Rosół drobiowy 49,91 – 52,50 51,52 ± 1,10 10/500 5,15 103,0

Rosół warzywny 51,70 – 53,18 52,22 ± 0,42 10/500 5,22 104,4

Kostka mięsna 49,42 – 50,60 49,97 ± 0,48 10/500 5,00 100,0

Tabela I. Zawartość soli (chlorku sodu) w wybranych koncentratach spożywczych oraz w porcji

produktu po przygotowaniu

*) wg WHO – 5g



WNIOSKI

 W produktach spożywczych, aktualnie dostępnych na polskim rynku, zawartość soli jest

zróżnicowana, zarówno pomiędzy poszczególnymi grupami produktów, jak i pomiędzy różnym

asortymentem produktów w obrębie tej samej grupy żywności.

 Zróżnicowany poziom zawartości soli w badanych grupach koncentratów spożywczych

wynikał ze specyfiki składu surowcowego, różnego dla każdej z badanych grup, a także z

różnych sposobów przygotowania i podania, a co za tym idzie różnych ilości suchych

produktów przewidzianych na określoną ilość wody potrzebną do ich przyrządzenia.

 Uzyskane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że koncentraty zup, sosów i dań

obiadowych w znacznym stopniu pokrywają dzienne zapotrzebowanie na ten związek.

Uwzględnienie jednej porcji potrawy z tej grupy w dziennym jadłospisie pokrywa od 37,8% do

104,4% maksymalnego spożycia soli, określonego przez WHO.


