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De flesta forskare anser att alla behöver 
minska på saltet. Tjugofem professorer 
med olika medicinsk specialitet ingår i en 
sammanslutning, Consensus Action on 
Salt and Health, CASH, som i Storbritan-
nien verkar för en minskad saltkonsum-
tion. Det gör också WASH, World Action 
on Salt and Health. De menar att salt 
inte bara höjer blodtrycket och därmed 
ökar risk för hjärtinfarkt och slaganfall 
utan också att salt avlagras i kärlväggar-
na så att dessa blir mindre elastiska och 
därmed pumpar fram blodet sämre. Salt 
sätts även i samband med njursjukdo-
mar, osteoporos och övervikt.  

Med jämna mellanrum kommer det ändå 
artiklar som anser att saltlarmen är över-
drivna och att det bara är personer som 
tillhör riskgrupperna, spädbarn,  de med 
högt blodtryck och dålig njurfunktion, 
som måste minska saltet i maten. Artikel-
författarna stöder sig på information från 

Salt Institute, de globala saltproducenternas lobbygrupp med 
huvudkontor i  Naples, Florida, USA. En organisation som vill 
öka saltkonsumtionen i eget intresse men som betyder sämre 
hälsa för oss. 

bara en av damerna. Kanske en orsak till varför vi kvinnor 
rent statistiskt  lever längre än män! 

Svenskar saltar mer
Vi svenskar äter i genomsnitt 12 – 15 gram salt per dag, det vill 
säga mer än dubbelt så mycket salt som rekommenderas. Det 
rekommenderade dagsbehovet är 5 gram salt som motsvarar 1 
tesked. Helst ska saltet vara joderat. Den större mängden salt 
(i Sverige cirka 70 %) kommer från chark, färdigmat, bröd, 
matfett och ost. Viktigt är därför att alltid läsa innehållsde-
klarationen och undvika att köpa chark och färdigmat med 

salthalt över 1.8 – 2 %. Det är inga 
problem i Frankrike!

Krydda med buljong
Hemma bestämmer man ju själv 
hur mycket salt maten ska inne-
hålla. Det gäller att minska på sal-
tet men inte på smaken! Använd 
gärna det goda saltfria franska 
smöret, beurre doux, till all mat-
lagning. Salt behövs inte vid stek-
ning eller grillning av kött och 
fisk. Biffar, kotletter och fiskfiléer 
har en hög naturlig smak.  Det 
räcker med att krydda med färska 
och torkade örtkryddor, peppar, 

En man jobbar på en saltbädd i Guérande, Pays de la Loire, i nordvästra Frankrike. 
Foto: Atout France/Michel Angot

Minska på saltet men inte på smaken. 
Foto: Dubravko Soric, Flick

Bättre att salta lite snålt och servera ett gott bordssalt till 
maten än att salta för mycket. Foto: Wikimedia

Det låga saltinnehållet i Medelhavsmaten är en av de 
viktigaste orsakerna till varför maten här är så nyt-
tig. Både charkvaror, färdiglagad mat och mat på res-

taurang har lägre salthalt än de svenska. Kokt fransk skinka 
innehåller till exempel 1.8 % 
salt medan motsvarande svensk 
skinka innehåller 3 %. Här  finns 
dessutom kokt skinka med 25 % 
lägre salthalt, det vill säga bara 
1.4 % salt. Är man van vid franska 
produkter smakar svenska chark-
varor och färdiglagat alltför salt. 
Många svenskar saltar dessutom 
på maten av gammal vana. Vid 
en av Rivieraklubbens samman-
komster satt vi 8 personer vid 
runda bord. Jag lade märke till att 
alla herrarna vid mitt bord, utom 
min man, började med att salta 
utan att ens först ha smakat, men 

Hur farligt är salt? Salt innehåller natrium och för 
mycket natrium  kan höja blodtrycket, och det i sin 
tur ökar risken för hjärtinfarkt, stroke och njurska-
dor. Men maten kan smaka mycket och gott även 
med mindre salt. 

Lägre salthalt ger nyttig 
mat från Medelhavet

curry eller chili.  Salt behövs inte alls för 
smaken vid kokning av grönsaker, po-
tatis och gröt. I såser och grytor för 4-5 
personer räcker det med att använda ½ 
- 1 buljongtärning.  (1 buljongtärning = 
ca 1 gram salt). Det räcker oftast med att 
använda hälften eller bara en tredjedel 
av rekommenderad mängd salt i recep-
ten från kokböcker och broschyrer.  Öka 
i stället kryddorna och använd grönsaker 
som lök, vitlök och rotsaker för att höja 
smaken!  Salt har ju den egenskapen att 
i liten mängd höja råvarornas naturliga 
smak men i större mängd döda sma-
ken. Det tar ett tag att vänja sig vid lägre 
saltsmak men då upptäcker man bara 
efter någon vecka att råvarorna och där-
med maten smakar så mycket mer.

Salt höjer blodtrycket
Alla vet att salt (natrium) höjer blod-
trycket och därmed ökar risken för 
hjärtinfarkt och stroke. Flera av oss tar 
vätskedrivande medel mot högt blodtryck som verkar genom 
att minska saltmängden i blodet.  Då är det ju lätt att inse 
att blodtrycket blir lägre med mindre salt i maten.  Det finns 
beräkningar som säger att antalet fall av stroke och hjärtin-
farkt skulle minska med 30 % om vi minskade på saltintaget 
till hälften. 
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Britt-Marie Dahlin
brittmarie.dahlin@gmail.com

Kalles Service
Vi gör El-arbeten, Rörmokeri och Målning.

Flytt från Frankrike till Sverige.

Kalle Mob; +33 (0)6 14 41 35 44
+46 (0)730 52 38 24

E-Mail Kalle.a.Andersson@hotmail.se

LARS BROSTRÖM
Utför de flesta hantverk:

målning, tapetsering, golvläggning,
kök, badrum osv.

Tel: 06 09 88 61 55
lars.brostrom@orange.fr

RESTAURANG:  Lunchservering - meny 21 € - olika tallrikar 19-27 €
BUTIK: Lättrökt lax, vildlax, biologisk lax, gravlax, ål, sill, matjes, löjrom, 
renkött, köttbullar, knäckebröd, finn crisp, smörgåsgurka, ärtsoppa, 
pepparrot, Marabou choklad, godis (saltgodis, Dumble...), pepparkakor, 
öl, vin, akvavit... OBS! Vi ordnar även bufféer och catering på beställning!
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Hyra - eller hyra ut?
L. GIULIAN
Specialisten på Franska Rivieran

Medlem i Rivieraklubben får 10% rabatt
vid bokning av semesterbostad

contact@rivieraholidayhomes.com
Tel +33 (0)4 93 16 03 44
23, Avenue Jean Médecin, 
06000 Nice
www.rivieraholidayhomes.com


