
Är restauranger beredda att minska saltanvändningen för att bidra till en bättre folkhälsa? 

Ett högt saltintag kan bidra till högt blodtryck men också andra hjärt-kärlsjukdomar, till exempel 

stroke. I USA, liksom över hela världen, är en hög saltkonsumtion ett ökande problem. Mycket av 

saltet som konsumeras i USA kommer från processade livsmedel och restaurangmat. I den här studien 

undersöktes om restauranger som serverar kinesisk hämtmat är villiga och har möjlighet att påverka 

saltintaget hos konsumenter. 

Då välfärdssjukdomar ökar i världen och en hög saltkonsumtion bidrar till detta har 

världshälsoorganisationen, WHO, gett ut riktlinjer för att minska saltintaget. Mer än 75 % av 

saltkonsumtionen i USA kommer från processade livsmedel och restaurangmat. Kinesisk hämtmat är 

vanligen billig och lättillgänglig men den innehåller stora mängder salt. Restauranger som serverar 

denna typ av mat är ofta belägna i socioekonomiskt utsatta områden där högt blodtryck är vanligt. År 

2012 erbjöds därför de restauranger i Philadelphia som serverar kinesisk hämtmat att delta i en 

studie för att ta reda på hur kunskapsläget om saltinnehåll i mat och dess effekter på hälsan såg ut 

bland kockarna. Bland de 221 restauranger som deltog i studien var de flesta av ägarna och kockarna 

medvetna om att ett högt saltintag bidrar till högre blodtryck. Dock saknade många kunskap om vilka 

andra hälsoeffekter som salt kan ha och varifrån det mesta av saltet kommer ifrån. 

I studien delades ett frågeformulär ut där restaurangägare och/eller kockarna fick svara på frågor om 

salt och dess effekter på hälsan samt vad de var villiga att göra för att minska mängden salt i sina 

maträtter. De fick också svara på vilka åtgärder de önskade för att kunna uppnå en minskning av 

saltanvändandet i matlagningen. Drygt hälften av de tillfrågade ansåg att en sänkning av 

saltinnehållet borde göras och att det skulle vara positivt för restaurangen. De trodde också att det 

var fullt möjligt att minska saltmängden i maten. Endast 5 % var inte intresserade av att sänka 

saltinnehållet. Mindre än 20 % erbjöd maträtter med lägre salthalt trots att 40 % uppgav att det 

fanns en efterfrågan hos kunderna. Studiedeltagarna efterfrågade praktisk utbildning i hur man kan 

använda mindre mängder salt i matlagningen. De ville också ha hjälp med hur man marknadsför till 

kunderna att det finns alternativ på menyn med lägre salthalt. 

Människans smak är anpassningsbar och det är lätt att vänja sig vid en viss mängd salt i maten. Men 

det går också att vänja sig vid mindre salt smak. För att ersätta en del av saltet kan man använda 

färska grönsaker istället för konserverade samt färska örter och kryddor. Det finns också saltsubstitut 

som innehåller mindre natriumklorid. Dessa åtgärder ställde sig kockarna positiva till och en del av 

dem uppgav att de redan använde sig av buljong och sojasåser med en lägre salthalt än normalt. 

Eftersom kinesisk hämtmat är en vanlig typ av måltid i socioekonomiskt utsatta områden då det är 

prisvärt och lättillgängligt så skulle hälsosammare maträtter med lägre saltinnehåll kunna ha en 

påverkan på befolkningens insjuknande i högt blodtryck. Men det räcker inte bara med att ändra 

salthalten i restaurangmat, även livsmedelsindustrin behöver involveras då mycket processad 

färdigmat innehåller stora mängder salt. Dessutom behövs mer information till allmänheten om salt 

och vilka negativa hälsoeffekter salt kan ha. 

Artikeln är intressant såtillvida att den lyfter ett hälsoproblem som ofta anses vara 

livsmedelsindustrins och privatpersoners sak att åtgärda. Det är därför viktigt att belysa att även 

andra delar av samhället faktiskt kan vara med och förbättra matvanor. Det vore spännande att se en 

uppföljning av studien som undersöker om åtgärder har satts in och vilka effekter som i så fall 

eventuellt kan påvisas. Fungerar det på en typ av restauranger bör det gå att applicera även på andra 

sorters restauranger samt offentliga måltidsverksamheter. 
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Jag valde ämnet om saltinnehåll i kinesisk hämtmat då den för höga saltkonsumtionen är ett problem 

i nästan hela världen och bidrar till många sjukdomar. Med enkla medel kan man sänka sitt saltintag 

när man lagar mat i hemmet men vad kan och vill man göra inom olika restaurangverksamheter? 

Artikeln visar på att det är möjligt för de som ansvarar för tillagning av mat på restauranger att 

förändra sin saltanvändning om de får hjälp och stöd.  

Efter examen vill jag jobba kommunikativt med matens innehåll och dess effekter på människors 

hälsa. 
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