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Sól kuchenna, czyli chlorek sodu, jest substancją niezbędną dla organizmu człowieka. Pomaga w utrzymaniu równowagi 
płynów ustrojowych, wspomaga układ nerwowy i aktywność mięśniową oraz trawienie. W kuchni stanowi podstawową 
przyprawę. Jednocześnie jest środkiem konserwującym i pozytywnie wpływa na konsystencję i strukturę produktu 
spożywczego. W przemyśle chemicznym służy do produkcji sody oczyszczonej, kwasu solnego i wielu innych 
substancji.

POZYSKIWANIE SOLI

METODA 
WYDOBYWCZA 

Sól kamienna jest wydobywana  
w kopalniach w formie ziarnistej skały 
halitowej. Złoża składają się z warstw 
lub kopuł solnych. Sól jest stopniowo 
wydobywana ze złóż, następnie po 
wyniesieniu na powierzchnię jest 

mielona,   przesiewana i czyszczona. 
Sól rzadko wydobywana jest  

w kamieniołomach odkrywkowych.  
Ta metoda wydobycia jest najdroższa.  

WYMYWANIE 
Za pomocą odwiertu do podziemnego 
złoża soli jest wprowadzana woda, 

która rozpuszcza sól. Powstały 
roztwór, tzw. solanka, jest 

wypompowywany na powierzchnię, 
gdzie woda jest odparowywana, po 
czym powstałe kryształy są dalej 

przetwarzane.

ODPAROWANIE 
WODY MORSKIEJ 

Na obszarach o ciepłym klimacie sól 
jest pozyskiwana z wody morskiej. 

Woda jest odparowywana w płytkich 
zbiornikach, aż do wykrystalizowania 
soli kamiennej, która jest następnie 

chemicznie oczyszczana  
z niepożądanych zanieczyszczeń.
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TYPY SOLI

SÓL KAMIENNA
Sól kamienną pozyskuje się  

w wyniku wydobycia w kopalniach lub 
kamieniołomach. Zwykle zawiera inne 
domieszki mineralne, które nadają jej 

różne kolory. Do celów spożywczych sól 
musi zawierać co najmniej 97 % chlorku 

sodu.

SÓL WĘDZONA  
I PIECZONA

Sól ta powstaje w specjalnych 
wędzarniach. Wędzona jest 

zwykle na drewnie dębowym, 
bukowym, jodłowym lub 

jabłoniowym. W efekcie nabiera 
dymnego smaku i złocistego 

koloru. 

SÓL MORSKA
Sól morska powstaje w wyniku 

krystalizacji wód morskich. Z natury 
jest szara, ale jest poddawana 

oczyszczeniu, by nadać jej pożądany 
biały kolor. Chociaż sól ta zawiera już 
jod, często dochodzi do dodatkowego 

jodowania, by zwiększyć jego 
zawartość w soli. 

KWIAT SOLI  
(FLEUR DE SEL)

Kwiat soli uważany jest za najsmaczniejszą 
i najwyższej jakości sól na świecie. Jest 
to w zasadzie sól morska, jednak różni 
się od klasycznej sposobem i miejscem 

pozyskiwania (Francja, Majorka itp.). 
Zbierana jest tylko ręcznie i latem, kiedy 

jest wystarczająco ciepło.  
W jeziorkach solnych tworzy się cienka 

warstwa kryształków soli. Warstwa 
ta przypominająca cienki lód jest 

zbierana ręcznie do koszy, a następnie 
suszona na słońcu na stołach. Wszelkie 
zanieczyszczenia są również zbierane 

ręcznie.

SÓL PRÓŻNIOWA
Powstaje w wyniku odparowania wody 
z solanki. Sól ta jest zwykle najczystsza 

pod względem chemicznym. Może 
zawierać maksymalnie 98,5 % chlorku 

sodu. 

CZARNA SÓL
Sól czarna pozyskiwana jest  

w kopalniach znajdujących się  
na wulkanicznych obszarach Indii, 
Pakistanu, Bangladeszu i Nepalu. 
Ze względu na swoje specyficzne 

występowanie zawiera siarkę, 
która daje charakterystyczny 

zapach przypominającym zapach 
jaj. Typowy dla niej jest szaro-

czarny kolor i mniejsza zawartość 
sodu.   

SÓL HIMALAJSKA
Sól himalajska wydobywana jest 

w kopalniach u podnóża Himalajów 
w Pakistanie. Dzięki śladowej ilości 
żelaza i innych pierwiastków ma 
charakterystyczny różowy kolor. 

Często mówi się, że sól ta ma działanie 
terapeutyczne, ale twierdzenie to nie 

zostało niczym uzasadnione. 


