
Sůl a solící směsi 

Kuchyňská sůl neboli chlorid sodný (NaCl), v přírodě se vyskytující jako minerál halit (sůl kamenná). 

Byla získávána z mořských nebo minerálních vod, z popelu některých rostlin a dolováním. Chlorid 

sodný je nejstarší přísadou do potravin na světě. Většina zemí však NaCl nepovažuje za aditivní látku 

a klasifikuje ji jako potravinu. 

 Chlorid sodný obsahuje po chemické stránce 39,3 % sodíku a 60,7 % chloru. Jedlá sůl je velmi 

důležitou surovinou v masném průmyslu. Sůl dodává masnému výrobku řadu důležitých vlastností 

jako je chuť, vaznost, konzistence a v neposlední ředě i zvýšenou údržnost. Naproti tomu sodík, 

přítomný v jedlé soli, má zdravotně nepříznivý účinek a u každého pátého konzumenta má vliv na 

zvýšení krevního tlaku. Proto je přídavek soli do masných výrobků limitován.  

Sůl se používá pro chutnost, ale má i další způsoby využití. Sůl snižuje aktivitu vody (aw) a brzdí 

mnoho mikroorganismů v růstu. Soli v masných výrobcích vedou k bobtnání a rozpouštění svaůových 

bílkovin. Touto cestou je imobilizována voda. Čistá jedlá sůl se přidává jen do těch výrobků, kde není 

nutné zajistit růžovou barvu masného výrobku. Jedná se převážně o některé vařené masné výrobky, 

jako jsou jitrnice a některé tlačenky. Dále jsou to vinné klobásy a klobásy k zapékání do těsta apod. 

 

Dusitan draselný, dusitan sodný  

Dusitany jsou soli kyseliny dusité. K výrobě dusitanových solicích směsí se používá dusitan sodný, 

který má jako aditivum označení E 250 a dusitan draselný, který má označení E 249. Dusitan byl 

poprvé použit v roce 1905 v závodech v USA tajně proti tamějším tehdejším zákonům, poněvadž 

souhlas k jeho používání v masném průmyslu, tam byl vydán v roce 1925 a u nás až v roce 1930. 

Dusitany se používají při výrobě uzených masných výrobků a patří mezi ostře sledované přídatné 

látky, co se týče nežádoucích účinků na lidské zdraví. Podílejí se pravděpodobně na vzniku rakoviny 

žaludku, jejich konzumace není vhodná pro malé děti a těhotné ženy. Někteří lidé mohou navíc trpět 

přecitlivělostí na dusitany, která se projevuje bolestmi hlavy a snad i kožními problémy. 



 Kromě stabilizace barvy masa mají dusitany také antimikrobní účinky obzvláště v přídavku spolu se 

solí. Význam proto mají u nesterilních masných výrobků, jelikož inhibují růst bakterií Clostridium 

botulinum.  

Dusitanová solicí směs 

 Velká většina soli se v masné výrobě zpracovává ve formě solicí směsi, hlavně jako dusitanová solicí 

směs-PRAGANDA. Kvůli jedovatosti dusitanu není u nás dovoleno tuto směs připravovat přímo v 

závodech masné výroby, ale vyrábí se centrálně v solném průmyslu pod stálou chemickou laboratorní 

kontrolou.  

Dusitanová solicí směs se připravuje dokonalým smícháním jedlé soli s 0,5 - 0,6 % dusitanu sodného a 

cukru. Vyrobená směs smí být dána do prodeje až po provedení laboratorní kontroly, při níž se 

stanoví obsah dusitanu a stejnoměrnost promíchání. Jelikož dusitan reaguje přímo a rychle, 

označovala se dusitanová směs jako ‘‘rychlosůl‘‘ a v masném průmyslu je známá také pod 

neoficiálním názvem PRAGANDA. Dusitany postupně zcela nahradily v masné výrobě méně vhodné 

dusičnany. 

Dusitan obsažený v dusitanové solicí směsi se ve výrobku projevuje v několika směrech. Podílí se na 

vybarvení masa, na tvorbě aroma, má vliv na jeho chutnost, údržnost a má antioxidační účinek. Tento 

mnohostranný účinek se dosud nepodařilo nahradit žádnou jinou jednotlivou látkou 

 


