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Napjainkban az egészségtudatos táplálkozás, a makro- és
mikronutriensek megfelelő bevitele kiemelt fontosságú a fogyasztók
körében. Ennek az újfajta szemléletnek gyakran olyan „szakértői” is
akadnak, akik lejárató kampányokkal próbálják egy-egy élelmiszer
leendő, vagy már meglévő fogyasztói körét lebeszélni annak
megvásárlásától,
illetve fogyasztásától.
Ezek
a híresztelések
elsősorban a világhálón jelennek meg, illetve terjednek el.
Néhány éve különböző internetes fórumokon, weboldalakon indult
útjára és máig fellelhető az a híresztelés, miszerint a kereskedelmi
forgalomban kapható étkezési konyhasó NaCl tartalmát KCl-al
helyettesítik:
• „A Magyarországon forgalomban lévő sók legtöbbjének káliumklorid tartalma 20% és 60% közötti” (WEB1).
• „A kereskedelemben kapható sók egy része
mennyiségű kálisót tartalmaz, pedig ez nagyon
(WEB2).

ismeretlen
veszélyes”

A hamisításról szóló kampány sikerességét bizonyítja, hogy 2011.
február 11-én az Országos Tiszti Főgyógyszerész megtiltotta a NaCl
gyógyszertárakban történő „nem gyógyászati célú forgalmazását”,
mivel megemelkedett a gyógyszerkönyvi minőségű NaCl értékesítése.
A nátrium- és kálium-klorid egészségre gyakorolt hatása körüli
félreértéseket és tévhiteket pedig a „Valóban „egészségesebb” a
patikai só? - Tények, tévhitek és ellentmondások a nátrium-kloriddal
kapcsolatban” címmel megjelent cikkben tisztázza a gyógyszerész
testület (Takács és mtsai, 2011).
A konyhasó minőségéről rendelkező Codex Alimentarius (Codex
Standard
for
Food
Grade
Salt),
amelyhez
az
MSZ-0110007:1982/1M:1985 is igazodik, minimum 97%-os NaCl tartalmat ír
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elő szárazanyagra kifejezve, a káliumtartalomra külön nem tér ki
(WEB3).
A közelmúltban végzett vizsgálat során 6 minta - nem
nátriumszegény - konyhasó káliumtartalmát kevesebbnek találták,
mint 1 g/kg, azaz 0,1 (m/m)% - ami kálium-kloridra vonatkoztatva
közel 0,2 (m/m)% (Takács és mtsai, 2011).
Hasonlóan alacsony káliumtartalmat mutattak az Országos
Élelmezésés
Táplálkozástudományi
Intézet
kereskedelmi
forgalomból származó élelmiszerek sótartalmának felmérése során
kapott eredményei: 0,028 g K/100 g értéket mértek a két vizsgált nem nátriumszegény - só esetén (0,053 g KC1 / 100 g konyhasó)
(WEB4).
Alapvetően az „asztali” minőségű konyhasók esetében tételezhető
fel a nátrium-klorid mellett egyéb alkotók nagyobb mennyiségű
jelenléte. Az újrakristályosított vagy vákuum-kristályosított sók
esetén a magasabb NaCl-tisztaság elvárható, ahogy arról Qadir és
mts.-ai is beszámolnak, ugyanis az újrakristályosítást követően a
nyers-só kezdeti káliumtartalma 1,6%-ról 0,002%-ra csökkent (Qadir,
2005). A Serra cég (Serra Salt Engineers, Spanyolország) sótisztító
technológiája saját vizsgálatuk alapján a nyers-só átlagos 0,05%-os
káliumtartalmát (0,1% KC1) 0,02%-ra (0,04% KC1) csökkenti
(WEB5).
Az eddig publikált vizsgálati eredmények alátámasztása és
kiterjesztése érdekében Intézetünkben nagyobb számú (23 minta)
kereskedelmi forgalomból származó konyhasó káliumtartalmát
vizsgáltuk. A minták döntő többsége jódozott konyhasó volt, mivel a
megfelelő jódpótlás érdekében ezek használata javasolt, másrészt a
jódozásra használt jodid vagy jodát általában káliumsóként kerül
felhasználásra.
Megjegyzendő, hogy a javasolt 20-40 mg/kg
jódt artalom eléréséhez szükséges kálium-jodid vagy kálium-jodát
mennyiség legfeljebb 0,001% káliumtartalom növekedést jelent
(0,002% KCl-ban) (WEB6). A jódozott sók vizsgálatával továbbá - a
vizsgált minták jó dt art al má nak meghatározásával és abból a
hozzáadott kálium mennyiséget levonva - megbecsülhető a jódozás
előtti káliumtartalom is.
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Anyagok és módszerek
Összesen 23 csomag különféle konyhasó káliumtartalmát vizsgáltuk,
ebből egy-egy csomag két termék ismétlése volt. A mintákat hazai
üzletek, üzletláncok polcairól szereztük be, melyek között 18 konyhasó
jódozott; a maradék öt nem volt jóddal dúsítva. A csomagolásokon
feltüntetett adatok alapján a minták között 7 darab tengeri, a
fennmaradó 16 csomag pedig bányászott só, tisztítottságukat tekintve
pedig 9 darab vákuumtisztított, a többi étkezési só más eljárással
tisztított („finomított”, „újrakristályosított”). A vizsgált minták
jellemzőit az 1. táblázatban tüntettük fel a termékcsomagolások adatai
alapján. A SÓ L1 és SÓ L2 két olyan konyhasó minta volt, amely a
kálium-kloridos hamisítás híre következtében érkezett az Intézetükbe
egy magánszemélytől.
Jódozott konyhasók esetén a kálium-jodiddal vagy kálium-jodáttal
bevitt
kálium
mennyiségét
a
minták jodometriás
titrálással
meghatározott jódtartalma alapján korrigáltuk. A vizsgálat alá vont
minták közül kilenc tartalmazott E536, azaz kálium-hexaciano-ferrát
vegyületet csomósodásgátló anyagként. A ferrocianidokra vonatkozó
Codex Alimentarius előírás (Codex General Standard for Food
Additives) 14 mg/kg-os határértéke miatt korrekciót már nem végeztünk
erre a vegyületre, mivel a káliumtartalomban ez a mennyiség csak
1,5 mg/kg-os növekedést jelenthet (WEB7).
A kálium mennyiségét Carl Zeiss AAS5 típusú atomabszorpciós
készülékkel határoztuk meg emissziós üzemmódban, a készülék
beállításokat a 2. táblázat tartalmazza. A vizsgálathoz három
ismétlésben 1 (m/v)%-os konyhasó-oldatokat készítettünk, oldás előtt a
sókat szárítószekrényben 4 órán át 120 °C hőmérsékleten szárítottuk. A
kalibrálósort 5000 mg dm"3 K-törzsoldatból hígítottuk mérés előtt,
melyet КЮ з-ból készítettük (Spectrum 3D, Magyarország). A
kalibrálósor oldataihoz
ionizációs pufferként
nátrium-kloridot
(Spectrum
3D,
Magyarország)
használtunk
1
(m/v)%-os
koncentrációban, a minták esetén a mintamátrix (NaCl) szolgált
ionizációs pufferként. Oldatkészítéshez és hígításhoz 18,2 MQcm
ellenállású ionmentes vizet használtunk (Merck-Millipore Corp., USA).
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1. t á b l á z a t : A v i z s g á l a t i m i n t á k j e l l e m z ő i a j e l ö l é s i a d a t o k a l a p j á n

Termék név

Kód

Finomság és
származás

Gyártó és forgalmazó

Összetétel

Tengeri sók
jó d o zo tt

SO 1

Perla

újrakristályosított,
Görögország
SÓ 2 Cis
finomított,
Olaszország
SÓ 7 Tassi termék EU
SO 14 Niké
asztali só,
Görögország
SO 15 Horváth Rozi
SO 22 Kalas
Görögország
-

Perla Greek Ltd., Engelan E536. KI, E500
Hellas
Compagnia Italiana,
Latinum Zrt.
Compex-Só Kft.
KI03, E536
Kalas S A, Epimpex Kft. E536, KI
Salinen Bp. Kft. (forg.)
Kalas S A, Epimpex Kft.

KI
E536, KI

nem jó d o zo tt

S0 3

Compex

-

Compex-Só Kft., Compex- Só Kft.

SO 8 Castello
SO 10 Bad Ischler

vákuumsó
EU

Lidi Mo. Bt. (forg.)
Salinen Austria, Salinen
Bp. Kft.

SO
11/1
SO
11/2
SÓ 12
SO 13

Bad Ischler

vákuumsó, EU

Bad Ischler
Só
Horváth Rozi
Aro Asztali
Só
Vákuum
Jódozott
Vákuum
Jódozott
Nyírség só
Fluorral
dúsított
CBA Só
Compex Só

vákuumsó, EU

vákuumsó

Salinen Austria, Salinen
Bp. Kft.
Salinen Austria, Salinen
Bp. Kft.
Salinen Bp. Kft.
Start Nonprofit Kft.,
Metro Kereskedelmi Kft.
Solinvest Kft. (forg.)

vákuumsó

Solinvest Kft. (forg.)

КЮЗ, E536

finomított
vákuumsó

Nyírség-só
Compex-Só Kft. (forg.)

KI
КЮЗ

vákuumsó
vákuumsó

Salinen Bp. Kft. (forg.)
Compex-Só Kft. (forg.)

KI
КЮЗ

-

BiOrganik Kft. (forg.)

-

-

-

-

-

Solinwest 2000 (forg.)

E536

Bányászott sók
jó d o zo tt

SO
20/1
SO
20/2
SÓ21
SÓ 23
SO 24
SÓ 25

asztali, Ukrajna
asztali

КЮЗ, E536
KI. KCl, KF,
СаСОЗ, E535,
kovasav
KI
KI
KI
E536
КЮЗ, E536

nem jó d o zo tt

SOH

Himalaya
Kristálysó

SÓ LI
SO L2 SÓ6 Asztali só
-
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vákuumsó
újrakristályosított
asztali, EU
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2. tá b lá z a t: A z a to m a b s z o r p c ió s sp e k tr o m é te r b e á llítá s a i

levegő-acetilén

Láng
Hullámhossz [nm]

766,5

Sávszélesség [nm]

0,8

Integrációs idő [s]

5

Integrációk száma

3

Égőfej magasság [mm] (manuálisan)

7

Kalibráció

Nem lineáris

Eredmények és értékelésük
A legmagasabb káliumtartalmat a SÓ 10 esetén tapasztaltuk, amely
annak tulajdonítható, hogy kálium-kloridot, illetve kálim-fluoridot adtak
a sóhoz, ezzel 0,62%-os káliumtartalmat kapva (1,18% KCl-ban). A
SÓ 11 és SÓ 24 minták esetén a káliumtartalom 1000 mg/kg feletti. Az
összes többi só esetében a kálium koncentrációja 1000 mg/kg alatti, ami
egyezést mutat Takács és mtsai (2011) által végzet vizsgálatokkal.
A tengeri sók (14-723 mg/kg) és bányászott sók (17-920 mg/kg)
káliumtartalma között nem tapasztalható különbség, mindkét só
típusnál jelentős ingadozás volt tapasztalható. Hasonló ingadozás
jellemző az „asztali” (18-433 mg/kg) és „vákuum” (33-592 mg/kg) sókra.
Az egyes mért értékeket a 3. táblázat tartalmazza, mg К kg-1 és külön
kálium és kálium-klorid tömegszázalékban kifejezve. Jódozott sók
esetén feltüntettük a jódtartalom-mérés alapján korrigált értékeket is. A
két ismétlésben vizsgált 11-es és 24-es sorszámú sók különböző
csomagolásiban mért káliumtartalom közel azonos volt.
Az eredmények szerint egyértelmű - a SÓ 10-től eltekintve - hogy
egyik vizsgált konyhasó sem tartalmazott számottevő káliumot; káliumkloridban kifejezve a legmagasabb érték 0,217%, ami alatta marad a
Codex Alimentarius által még elfogadható 3%-os határértéknek.
Vizsgálatunk alapján, az interneten keringő híresztelés, miszerint a
hazai forgalomban kapható étkezési sók nátrium-klorid tartalmát
kálium-kloriddal
helyettesítik
teljesen
alaptalannak
bizonyult.
Mindazonáltal azonban az is megjegyzendő, hogy a nátriumszegény
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diétát tartók számára forgalomba hozott nátriumszegény étkezési sók
valóban kálium-kloridot tartalmaznak NaCl helyett, viszont ez a termékek
kiszerelésén jelölve van. Sajnos úgy tűnik az emberek tájékozatlanságnak
köszönhetően a nátriumszegény étkezési sók megjelenése adhatott alapot
a „rémhír” kialakulásának és terjedésének is.
3. táblázat A vizsgált konyhasók káliumtartalma
(* K[Fe(CN)6]-ot tartalmazott)
Átlag ± szórás
(n = 3)[mg/kg]

Korrigált
[mg/kg]

K%

KC1%

SÓ 1*

36,6±0,6

30,7

0,004

0,007

SÓ 2

225 ±3

-

0,022

0,034

SÓ 3

38,6±7,2

-

0,004

0,007

SÓ 6*

126 ±2

-

0,013

0,024

SÓ 7*

26,2±3,0

24,8

0,003

0,005

SÓ 8*

132 ± 6

127

0,013

0,025

SÓ 10

6165 ±613

6161

0,616

1,176

SÓ 11/1

1070±36

1066

0,107

0,204

SÓ 11/2

920±43

916

0,092

0,175

SÓ 12

17,6 ± 1,9

17,2

0,002

0,003

SÓ 13*

433 ±100

-

0,043

0,083

SÓ 14*

351 ±14

337

0,035

0,067

SÓ 15

13,7 ±1,3

10,0

0,001

0,003

SÓ 20/1*

234±3

219

0,023

0,045

SÓ 20/2*

217 ± 2

207

0,022

0,041

SÓ 21

19,2 ± 1,6

18,8

0,002

0,004

SÓ 22*

723 ±18

713

0,072

0,138

SÓ 23

592 ±16

583

0,059

0,113

SÓ 24

1140 ± 29

1133

0,114

0,217

SÓ 25

33 ±1,4

31,1

0,003

0,006

SÓ/H

775 ± 16

-

0,078

0,148

SÓ L/l

335±22

-

0,034

0,064

SÓ L/2

765 ±41

-

0,077

0,146

Név
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Konyhasók káliumtartalmának vizsgálata
ö sszefoglalás
Az egészségtudatos táplálkozás szemléletének terjedésével az
élelmiszereket alkotó komponensek szerepe és fontossága a fogyasztók
számára is köztudottabbá válik. A rendelkezésre álló információk
alapján sok esetben félreértelmezések is előfordulnak, melyeknek
legjobb terjesztő közege a világháló. Néhány éve egy olyan híresztelés
terjedt el a hazai weboldalakon, miszerint a kereskedelmi forgalomban
kapható
konyhasók
nátrium-klorid
tartalma
kálium-kloriddal
helyettesített.
Vizsgálataink során 23 csomag - nem nátriumszegény - konyhasó
káliumtartalmát határoztuk meg. Eredményeink alapján a kálium
tartalom általában 1 g/kg alatti, ami alól három csomag só volt kivétel:
az egyik KCl-al és KF-al dúsított (káliumtartalma 6,17± 0,61 g/kg). A
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másik két esetben a káliumtartalom kevéssel haladta meg az 1 g/kg
értéket. A 23 minta káliumtartalma 13,7-6165 mg/kg között változott,
ami kálium-kloridra vonatkoztatva 0,003-0,616% közötti tartományt
jelent.
Következtetésképpen elmondható, hogy az általunk vizsgált
konyhasók esetén a KCl-al történő NaCl helyettesítés híre alaptalan, ez
csak nátriumszegény étrendet tartók számára gyártott nátriumszegény
sók esetén fordulhat elő, ami jelölve van.

Determination of Potassium Content in Table Salts
Abstract
In the last decades increased interest has been evolved from the point
of consumers about food macro- and micro-nutrients. This increased
attention sometimes results drawbacks since misbeliefs rises by some
enthusiastic but unqualified people’s misunderstanding. These
misbeliefs are usually propagated via internet. A few years ago a rumor
had spread on different websites that commercial table salts contain
more or less (20-60%) potassium-chloride behalf sodium chloride.
Our aim was to clarify that error. For this purpose twenty-three
commercial available table salts were analyzed for potassium by an
atomic absorption spectrometer (Carl Zeiss AAS5, Analytik Jena,
Németország) in emission mode. Only in one sample could we measure
higher potassium concentration (6.17 ± 0.61 g/kg), but it can be
explained by the fact that in that case it was fortified with KC1 and KF.
Two more salts had potassium level more than 1 g/kg; all the other
examined table salt had less potassium than 1 g/kg. From the results it
could be concluded that there is no difference between sea salts and
mined salts or between “table” and “vacuum” grade salts in point of
potassium; within a single category potassium concentrations varied
broadly.
In conclusion potassium levels ranged between 0,003-0,616%
expressed in potassium chloride, which is far from the mentioned
20-60%, so the concerns about adulteration of table salt, namely sodium
chloride with potassium chloride is unnecessary.
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