
SALTREDUKSJON 

Saltinntaket i den norske befolkningen er for høyt. Det gjennomsnittlige saltinntaket i Norge er anslått til 

omtrent 10 gram pr. dag hos menn og noe lavere hos kvinner. Dette er omtrent dobbelt så høyt som anbefalt 

inntak, som er maksimalt 5 gram salt pr. dag. Dette er uheldig fordi det er en sammenheng mellom 

saltinntak, blodtrykk og økt risiko for hjerte- og karsykdommer. På bakgrunn av dette har Helsedirektoratet 

laget en «tiltaksplan salt 2014-2018», for å redusere saltinntaket i befolkningen. 

De store dagligvareaktørene har lovet å redusere saltet i våre matvarer fordi nordmenn generelt får i seg 

dobbelt så mye salt som helsemyndighetene anbefaler. Mer enn 75 % av saltet vi får i oss gjennom maten 

kommer fra industrifremstilte matvarer. 

ABC har gode erstatninger, kontakt oss gjerne for mer informasjon. 

 

Smart Salt® gir både funksjonalitet, konservering og smak som salt og gir mulighet for 

forskjellig nivå av natriumreduksjon. Med en reduksjon på 50 % av natrium fra vanlig 

salt (NaCl), vil Smart Salt® fortsatt ha en fullstendig smak og funksjonalitet. Smart Salt® 

gir ikke bare en reduksjon av uønsket natrium i maten, du får også sårt tiltrengt påfyll av andre mineralsalter 

som de aller fleste mangler i sitt vanlige kosthold. Negativt innhold av natrium er erstattet med positivt 

tilskudd av kalium og magnesium. 

 Reduserer blodtrykket – klinisk dokumentasjon av effekt 

 Gir en salt smak uten bitter eller metallisk ettersmak – med opp til 50 % mindre natrium. 

 Tilbyr et bredt spekter av bruksområder pga sin dokumenterte smak, trygghet og teknologiske 

funksjonalitet. 

 Nøytral deklarering (ingen e-stoffdeklarasjon) 

 Virker smaksforsterkende 

 Enkel i bruk på grunn av sin 1:1 erstatning for salt og ikke-hygroskopiske karakter. 

 

 

 

Mattrygghet er svært viktig for norske matprodusenter, faktisk er Norge det land i verden 

med høyeste forbruk av laktater i forskjellige former og forbindelser. Purasal P Optiform 

PPA Plus er en konsentrert form av kaliumlaktat i kombinasjon med acetat (salt av 

eddiksyre). Den enkleste måten å senke innholdet av natrium er å skifte fra natriumlaktat til 

kaliumlaktat, dette har betydelig innvirkning på natriuminnholdet. Optiform PPA Plus er det nyeste og 

mest effektive naturlige tilsetningsstoffet med tanke på mattrygghet.  

Nytt er også en serie helt uten e-nummer. «Verdad-F» deklareres som eddik, eller eddik og fermentert 

sukker. I tillegg til mattrygghetsaspektet får vi også en forsterkning av smak, i relasjon til saltreduksjon 

er dette svært positivt. Verdad forsterker den saftige og kjøttfulle smaksoppfatningen og reduserer 

natrium opp til 30 %, samtidig som den opprettholder produktets sikkerhet og holdbarhet. 


