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A VILÁGEGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZET IRTATJA A NEMZSIDÓKAT AZ EURÓPAI ÚNIÓBAN!?

Zsidó „helycsináló” módszer a kenyér kálisóval „ízesítésével” népirtás (és a szennyvízzel itatás is!), lásd 2  
Mózes 23/20-33.,  5.  Mózes 7/2,22,  Talmud, Baba kamma 93 b.  lap,  Talmud Taanith 10 a.  lap.  A hazai  
kormányok  is  ezt  alkalmazzák  a  kiirtásunkhoz,  az  Európai  Unióra  és  a  WHO-ra  hivatkozással.  A 
testfolyadékokban 30-szor annyi nátrium van, mint kálium (Na/K=30. A vér egy része „elektrolit folyadék”,  
vérszérumnak  nevezik.  Ebben  is  30  az  arány.  A vérszérumban  lévő  nátrium  mennyisége  szabályozza,  
meghatározza a vérben lévő víz mennyiségét. Ennek az élettanilag optimális aránynak megfelelő élettanilag  
optimális dózisarányokat kell alkalmazni akkor is, amikor a vizet, a nátriumot és a káliumot infúzióval vagy 
étkezéssel  pótoljuk.  A  vérszérum  víz/NaCl=110,  Na/K=30  élettanilag  optimális  aránya  szerintiek  a 
csecsemőknél és felnőtteknél is alkalmazott Ringer fiziológiás infúziós oldat dózisarányai is, és étkezésnél is 
ezek az optimálisak. 2 liter Ringer infúzióban 2 liter desztillált víz és 18 gramm NaCl konyhasó van, de csak  
0,6 gramm kálisó, vagyis 8 gramm nátrium és 0,27 gramm kálium. 1950-ben Nobel díjat kaptak kutatók, 
akik az élettanilag optimálisnál kevesebb és több nátriumot és kevesebb vagy több káliumot bejuttató ételek 
és  italok  élettani  hatását  embereken  és  állatokon  konkrét  mérésekkel  is  ellenőrizték.  A  méréseikkel  
egyértelműen megállapították, hogy a konyhasópótlás csökkentése besűríti a vért. A besűrűsödött vér csak 
megnövekedett vérnyomással keringethető. Emiatt a konyhasópótlás csökkentés magas vérnyomást idéz elő. 
A kálium túladagolás is hasonló hatású. Egészséges felnőttnek az EKG-jét is torzítja, azaz veszélyezteti a  
szívműködését egy órán belül 1-2 gramm kálium, 24 óra alatt 3-4 gramm vérbejutása. A Stop Só program 
szerinti konyhasóhiányos, káliumtúladagoló étkezés életrövidülés és ivartalanodás előidéző tudatos népirtás.
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Egészség Világnap: Magas vérnyomás? 
Rendszeres ellenőrzés és kevesebb só!
Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi 
Hivatala, a WHO Magyarországi Iroda, az 
Országos Egészségfejlesztési Intézet, az 
Országos Élelmezés- és 
Táplálkozástudományi Intézet, és a 
Magyar Hypertonia Társaság közös 
sajtótájékoztatót tartott az Egészség 
Világnapja alkalmából Budapesten, a 
Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri 
Elméleti Tömbjének parkolójában.
Bővebben >>

Kevesebb sós snack, cukrozott üdítő és 
energiaital került a kosárba
A népegészségügyi termékadó bevezetésével a 
bizonyítottan egészségkárosító összetevőket 
tartalmazó termékek fogyasztása, kínálata és 
forgalma is csökkent. A fogyasztás visszaesésében 
nem csak az áremelkedésnek volt szerepe, hanem 
annak is, hogy a vásárlók a bizonyítottan 
egészségkárosító élelmiszerektől egyre 
tudatosabban elfordulnak.
Bővebben >>

Tiszta chipset a tálba
Bár sósnak érezzük a burgonyachipseket, 
ez nem jelenti azt, hogy a sótartalmuk 
valóban magas. A Corvinus Egyetem 
Élelmiszertudományi Karának 
munkatársai ugyanis kutatásaik során 
rávilágítottak, hogy sokkal intenzívebben 
érzékeljük a sót, ha az az ételek felületén 
található, mint ha egyenletesen oszlik el 
bennük.
Bővebben >>

A WHO elkészítette az európai régió 
sófogyasztási szokásainak 2013-as összefoglalóját
Az angol nyelvű anyag megtalálható a WHO 
honlapján:
Bővebben >>

Évente kétmillióan halnak meg a sok só 
miatt:
2010-ben a túlzott sófogyasztás a szív- és 
érrendszeri betegségekre visszavezethető 
halálesetek 15 százalékáért volt felelős - 
ez globális szinten közel két és fél millió 
emberéletet jelent. Javulás e téren 
egyhamar nem várható: a világ 
lakosságának háromnegyede a javasolt 
nátriummennyiség kétszeresét viszi be 
naponta.
Bővebben >>

Nem csak a vérnyomást növeli a sós étrend
A magas sótartalmú élelmiszerek fogyasztása 
nemcsak a vérnyomásunkat növelik, hanem a 
legújabb kutatások szerint az autoimmun 
betegségek kialakulását is elősegítheti.
Bővebben >>

A WHO alacsonyabbra szabta a napi 
sófogyasztásra vonatkozó ajánlását
A szívbetegségek és vérellátási zavarok fő 
okozójának tartott magas vérnyomás 
visszaszorítása érdekében alacsonyabb 
szinten rögzítette az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) a napi 
sófogyasztásra vonatkozó ajánlását: 
mostantól két grammnál kevesebb nátrium 
bevitelét javasolja felnőtteknek. 

WHO issues new guidance on dietary salt and 
potassium
Bővebben >> 

2012. február 29-én a Főzés 6alma főzőiskola első 
főzését a STOP SÓ programhoz kapcsolódóan 
rendezte meg - só nélkül, természetes ízesítő 
anyagok felhasználásával készítettek a résztvevők 
érdeklődők ízletes, egészséges ételeket.
Bővebben >>
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http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/noncommunicable-diseases/cardiovascular-diseases/publications/2013/mapping-salt-reduction-initiatives-in-the-who-european-region
http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=633421#null
https://www.antsz.hu/hir1/neta.html
https://www.antsz.hu/portal/hir1/vilagnap.html


Bővebben >>

Jöjjön a sóadó?
Három százalékkal csökkenthetné a 
szívbetegségek arányát a só 
megadóztatása. Az élelmiszeripari gyárak 
sófelhasználásának önkéntes visszafogása 
és a só megadóztatása 19 fejlődő 
országban - ahol a Föld népességének a 
fele él - csökkenthetné a szív-és
érrendszeri betegségekkel összefüggő 
halálesetek számát - állítják kutatók.
Bővebben >>

Együttműködési megállapodás, mely létrejött a 
Magyar Pékszövetség és az Országos Élelmezés- 
és Táplálkozástudományi Intézet, mint a STOP SÓ 
Nemzeti Sócsökkentő Program hazai koordináló 
intézménye között. Az együttműködés célja a 
kenyerek sótartalmának csökkentése a lakosság 
egészségének megőrzésének érdekében.
Bővebben >>

A lélegzetünk is eláll a sótól
Alvás közben sok embernek ki-kimarad a 
lélegzetvétele. Ez néhány másodpercig, de 
akár percekig is tarthat, és több betegség 
tünete, kockázati tényezője lehet. Egy 
kanadai vizsgálat szerint a kihagyó légzés 
a konyhasó bevitelének csökkentésével 
javítható.”
Bővebben >>

Egyre több sót eszünk - de miért?
Az amerikaiak nagy része sajnos nem képes 
csökkenteni a sófogyasztását, de szakértők szerint 
ez legtöbbször nem az egyes emberek hibája, 
hiszen az élelmiszergyártók és a különböző 
éttermek tehetők felelőssé az étrendünkben lévő 
só 77 százalékáért. 
Ezért nemrég az amerikai Országos Egészségügyi 
Intézet levélben kérte az Élelmiszer és 
Gyógyszerellenőrzési Hivatalt (FDA), hogy 
módosítsa az élelmiszerek sótartalmára vonatkozó 
szabályait. Egyes felmérések szerint az amerikaiak 
közel kétszer annyi sót fogyasztanak, mint a napi 
egészséges mennyiség.
Bővebben >>

Ártanak a szívnek a feldolgozott húsok
Jelentősen növeli a szívbetegségek 
kockázatát, ha valaki rendszeresen eszik 
sonkát, virslit, szalámit és más 
feldolgozott húsokat - állapították meg 
amerikai kutatók.
A Circulation című szakfolyóiratban 
hétfőn közzétett tanulmány szerint a 
feldolgozott húsok fogyasztása 42 
százalékkal növelheti a szívbetegségek és 
19 százalékkal a 2-es típusú, felnőttkori 
diabétesz kialakulásának kockázatát. 
Ugyanakkor a kutatók nem tapasztaltak 
ezekre a betegségekre emelkedett 
kockázatot azoknál, akik feldolgozás 
nélkül fogyasztottak vörös húsokat, 
például marha-, sertés- vagy birkahúst.
Bővebben >>

Hadat üzentek a sónak az Egyesült 
Államokban
Az egészséges életmód egy újabb ellenségének, a 
sónak üzentek hadat New Yorkban, ahol Michael 
Bloomberg polgármester hivatali ideje alatt már 
betiltották a dohányzást és a mesterséges 
transzzsírokat az éttermekben.

Az amerikai metropolisz közegészségügyi 
hatóságai hétfőn bejelentették, összehangolják a 
szövetségi szintű erőfeszítéseket arra, hogy 25 
százalékkal csökkentsék a só használatát az 
éttermekben és az előre csomagolt 
élelmiszerekben a következő öt év alatt.
Bővebben >>
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http://www.stopso.eu/hirek/100525hadatuzentek.htm
http://www.stopso.eu/hirek/100525artanakaszivnek.htm
http://www.stopso.eu/hirek/100525egyretobbsot.htm
http://www.50plusz.hu/services/news/A_lelegzetunk_is_elall_a_sotol?nid=38609
http://www.stopso.eu/download/pekszovetseg.pdf
http://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/kronikus_panaszok/cikkek/jojjon_a_soado/20120428130250
http://informed.hu/eletmod/dieta/egeszseges_taplalkozas/?article_hid=179106


"A Sótlan főző-show receptverseny 
győztes receptjei"
A linkre kattintva 3 ízletes, sómentes 
receptet talál. Reméljük Önnek is elnyerik 
tetszését! Jó étvágyat hozzájuk!"
Tovább >>

A magas vérnyomás életmóddal is kezelhető
Kapszulák vagy tabletták rendszeres szedése 
helyett sokan választanak természetes 
gyógymódokat és elméletileg igyekeznek úgy élni, 
hogy ne legyenek betegek, de ezt kevesen 
hajlandók megtenni. Neves amerikai 
kardiológusok összefoglalták azokat az 
életmódszempontokat, amelyek figyelembe 
vételével a leggyakoribb szív-és érrendszeri 
betegség, a magas vérnyomás jórészt megelőzhető 
és kezelhető.
Bővebben >>

Ásványvízfogyasztás 
Magyarországon - A 
sófogyasztás csökkentése 
az ásványvíz tudatos 
megválasztásával
A természetes ásványvíz 
"természetes állapotában 

emberi fogyasztásra szánt, egy 
meghatározás szerint hivatalosan elismert 
víz, amely ásványianyag- és 
nyomelemtartalma következtében 
egészségügyi szempontból előnyös 
tulajdonságokkal rendelkezik. A felszín 
alatti ásványvizeink kezelés nélkül 
kerülnek palackozásra, mintegy félezer 
kútból és forrásból. Ma elsősorban a 
biológiai vízigény kielégítésére 
fogyasztunk ásványvizet.
KISS István, GÖRGÉNYI Frigyes, 
KERKOVITS Lóránd

Összefoglaló I Teljes cikk (PDF)

A kenyerek 50%-kal csökkentett sótartalma 
nem befolyásolta a fogyasztást
2011 novemberében a holland Wageningen UR 
Food & Biobased Research honlapján olvasható 
egy kutatás, mely bizonyítja, hogy a kenyerek 
sótartalmát 50%-kal lehet csökkenteni anélkül, 
hogy a fogyasztók ezt észrevennék.
Az angol nyelvű cikk leírja a kutatás folyamatát, 
valamint a kapott eredményeket is.
Az angol cikket ITT olvashatja!

Systematic reviews

Effect of increased potassium intake on blood pressure, renal function, blood lipids and other potential adverse effects
pdf, 1.78Mb

Effect of increased potassium intake on cardiovascular disease, coronary heart disease and stroke
pdf, 1.12Mb

Effect of increased potassium intake on blood pressure and potential adverse effects in children
pdf, 1.06Mb
Overview

This guideline provides the first global, evidence-informed recommendations on the consumption of potassium to 
reduce NCDs in most adults and children which WHO had developed.
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http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/79338/1/9789241504850_eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/79334/1/9789241504867_eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/79331/1/9789241504881_eng.pdf?ua=1
http://www.fbr.wur.nl/UK/newsagenda/news/Bread_with_less_salt_is_just_as_appetising.htm
http://elitmed.hu/upload/pdf/asvanyvizfogyasztas_magyarorszagon-5417.pdf
http://elitmed.hu/kiadvanyaink/lam_extra_haziorvosoknak/asvanyvizfogyasztas_magyarorszagon_5417/
http://www.medicalonline.hu/gyogyitas/cikk/a_magas_vernyomas_eletmoddal_is_kezelheto
http://www.stopso.eu/receptek.htm


The recommendations in this guideline can be used by policy-makers, technical and programme planners in the 
government and various organizations involved in the design, implementation and scaling-up of nutrition actions for 
public health and prevention of NCDs, to assess current potassium intake levels relative to a benchmark and develop 
measures to increase potassium intake, where necessary, through public health interventions including, but not limited 
to, food and product labelling, consumer education, and the establishment of food-based dietary guidelines (FBDG).

The guideline should be should be used in conjunction with sodium and other nutrient guidelines to develop and guide 
national policies and public health nutrition programmes.

Note for the media
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Vissza kell állítani az Aranybulla azon szabályát, hogy zsidó kamarás nem irányíthat sókereskedést! 

Ezúton  felhívom  a  holokauszttal  kapcsolatban  vitázók  figyelmét,  hogy  hatályon  kívül  kell  
helyezni a zsidókat már az anyjuk hasában a más vallásúak irtására és kirablására kötelező Tóra  
és Talmud törvényeket. A Bibliában és a Talmudban kötelezően előírt fajirtási módszer önmaga is  
elegendő ok volt arra, hogy a II. Világháború alatt nem tudták a magyar vezetők megvédeni az  
ezekről  mit  sem   tudó  hazai  zsidókat.  Nagyapám,  Bartha  Béla,  mint  Budapesti  Rendőrségi  
vezető* is  ezért  nem tudta tovább akadályozni,  hogy a rendőrök begyűjtsék a bűncselekmény  
miatt jogerősen el nem ítélt zsidó és baloldali érzelmű magyarokat. (Hálából Rákosiért elvették a  
lakását, nyugdíját és kitelepítették). 

Verőce, 2014. 04. 10.  

*Függelék: „M. kir. honvédelmi miniszter meghagyási bizottság 157    /mhb. 1944/45. 8 fsz. 
006752 sorszám. Meghagyási igazolvány / Bartha Béla ”. 
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