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Vzhledem k tomu, Ïe souãasn˘
pfiíjem soli v âeské republice troj-
násobnû pfievy‰uje doporuãen˘ opti-
mální denní pfiíjem a sÛl nadmûrnû
konzumují také dûti, obracím se
s v˘zvou k nastartování a následné-
mu rozvoji soustavn˘ch aktivit na
podporu zdraví a prevenci nemocí
v oblasti sníÏení konzumace soli.
Co pro to mohou jednotlivé subjek-
ty udûlat? 

·koly a ‰kolská zafiízení (jí-
delny, bufety, automaty):
- posilujte schopnosti dûtí pfii v˘bûru
a nakládání s potravinami, vãetnû hodin
vafiení;
- zafiaìte do vyuãovacích hodin v pr-
vouce, chemii nebo biologii informaci
o maximálním doporuãeném pfiíjmu so-
li 5 g dennû a potravinách, které jí ob-
sahují nejvíce;
- jdûte pfiíkladem, odstraÀte v jídelnách
slánky ze stolÛ (i u dospûl˘ch strávníkÛ);
- omezte pouÏívání pfiedpfiipraven˘ch
ingrediencí a smûsí, vafite z ãerstv˘ch
surovin;
- ãtûte obaly v˘robkÛ, kolik % soli ob-
sahují, abyste nekupovali jen „drahou
sÛl” (napfi. smûsi su‰ené zeleniny);
- nahrazujte sÛl jin˘mi pfiísadami, by-
linkami; 
- kontrolujte obsah soli v potravinách
nabízen˘ch dûtem ve ‰kolním bufetu
nebo automatu;

- informujte na tfiídních schÛzkách
o tom, Ïe jste se pfiipojili k v˘zvû MZ
a o rizicích nadmûrného solení.

Restaurace, fast-foody, pro-
vozovny hromadného stravová-
ní, jídelny ve zdravotnick˘ch
zafiízeních a zafiízeních sociální
péãe:
- omezte obsah soli v nabízen˘ch pokr-
mech;
- vÏdy aktivnû nabízejte i nesolenou/mé-
nû slanou variantu;

- omezte pouÏívání pfiedpfiipraven˘ch
ingrediencí a smûsí, vafite z ãerstv˘ch
surovin;
- nahrazujte sÛl jin˘mi pfiísadami, by-
linkami;
- prezentujte, jak se snaÏíte sÛl sniÏovat
a jaké jsou v této oblasti va‰e dlouho-
dobé plány;
- nabízejte vedle pitné vody více variant
neslazen˘ch nápojÛ.

V˘robci potravin:
- zapojte se do kampanû, podporujte
sniÏování soli v potravinách zmû-

nou receptur;
- formulujte v této oblasti vlastní závaz-
ky a staÀte se tak hnacím motorem
zmûn.

Rodiny s dûtmi:
- vûnujte ãas pfiípravû domácích pokr-
mÛ; 
- vafite se sv˘mi dûtmi;
- vafite z ãerstv˘ch surovin;
- omezte pfii vafiení a jídle sÛl, nahra-
zujte ji jin˘mi pfiísadami, bylinkami.

KaÏd˘ z nás:
- nauãme se vyãíst obsah soli/sodíku
z obalÛ potravin;
- mysleme na svoje stravování a udûlej-
me si ãas na pfiípravu jídla;
- nekupujme peãivo posypané solí;
- v restauraci Ïádejme ménû slaná jídla.

Krajská hygienická stanice Jihomo-
ravského kraje se sídlem v Brnû,
Jefiábkova 4, 602 00 Brno, se pfiipojuje
k v˘zvû hlavního hygienika. Koordi-
nátorem aktivit v rámci jihomoravské-
ho regionu je pracovi‰tû zdravotní 
politiky a podpory zdraví v Brnû, Mgr.
Ivana Dvofiáková, tel. 778 706 502, 
e-mail: ivana.dvorakova@khsbrno.cz. 

Máte-li odhodlání realizovat
ãinnosti v uveden˘ch oblastech,
mÛÏete kontaktovat uvedené pra-
covi‰tû, nebo se pfiímo zapojit na
www.mene-solit.cz. 

V˘zva Hlavního hygienika âR „Solme s rozumem”

* mokrá pedikúra * masáže nohou
* přístrojová pedikúra * profi pedikúra

Svitavská 500 Blansko – bývalý areál Adastu
Petra Bartošová, tel.: 603 857 702

Pedikúra bosá noha 775 23 75 23
TAXI FLORENTI BOSKOVICE

Nadbytek soli je jedním ze zásadních faktorÛ pro vznik a rozvoj vysokého krevního tlaku a souvi-
sejících zdravotních komplikací, jak˘mi jsou náhlé mozkové pfiíhody, srdeãní infarkty ãi osteopo-
róza. Konkrétní pfiíklady z ostatních zemí EU ukazují, Ïe pfii spolupráci napfiíã celou spoleãností je
moÏné pfiíjem soli v populaci postupnû sniÏovat. 


