
HAVSSALT
I havet finns det mesta av jordens salt och människan har 
sedan urminnes tider hämtat salt därifrån. Havssalt fram-
ställs genom att man leder in havsvatten i grunda bassänger, 
så kallade saliner, där vattnet långsamt får dunsta bort. 
Sedan renas och torkas saltet till livsmedelskvalitet.

BERGSALT
Bergsalt är en helt naturlig råvara som bryts i djupa gru-
vor. Bergsalt är fritt från tillsatser och utvinns ur miljontals 
år gamla saltavlagringar i berggrunden. Bergsalt används 
direkt i matlagning men kan även användas som råvara till 
vakuumsalt.

VAKUUMSALT
Vakuumsalt är ett raffinerat bergssalt som utvinns genom 
att rent vatten pumpas ner i stora bergssaltdepåer. Vattnet 
löser upp saltet och pumpas sedan tillbaka upp till stora 
behållare. Saltlösningen renas och sedan låter man vatt-
net koka bort under vakuum (undertryck) och värme. Med 
hjälp av kokningen kan man styra storleken på saltkornen 
så att man kan få fram ett grovkornigt eller finkornigt salt. 
Vakuumsalt är mycket vanligt i livsmedel och används bland 
annat till traditionellt hushållssalt.

FLINGSALT
Flingsalt framställs vanligen av vatten från Medelhavet. Vatt-
net hettas långsamt upp och låts avdunsta i stora pannor 
tills saltet bildar spröda pyramidformade flingor. Processen 
kontrolleras noggrant för att flingorna ska få rätt struktur 
och smak. Sedan torkas, siktas och paketeras saltet.

FALKSALT HUSHÅLLSSALT MED NATURLIGT 
MINDRE NATRIUM
Falksalt hushållssalt med naturligt mindre natrium utvinns ur 
havet under Atacamaöknen i norra Chile. Vattnet pumpas 
upp och låts långsamt avdunsta med solens hjälp. Kvar blir 
ett unikt salt där varje saltkorn innehåller 35 procent mindre 
natrium än vanligt salt.

Salt är en av våra allra mest älskade råvaror och det produceras omkring 260 miljoner ton salt varje år. Saltet har agerat 
handelsvara, botemedel, smaksättare och använts i konservering sedan årtusenden tillbaka. Det har därmed haft en enorm 
betydelse för samhällsutvecklingen. Salt har omkring 14 000 olika användningsområden. Vi har det till exempel i mat, läke-
medel, på vägar, i gödsel och i tvål. Vi använder det också för att avkalka vatten och producera plast. I Norden är vi riktiga 
storkonsumenter av salt. Enligt forskarna beror det på att vi historiskt haft ett större behov av att använda salt som konser-
veringsmedel och därmed vant oss vid en mer utpräglad sälta i maten.

VAD ÄR SALT?
Salt är ett mineral som huvudsakligen består av natriumklorid (NaCl). Det är livsnödvändigt för människan och vi behöver 
få i oss ungefär sex gram salt per dag. Det är viktigt att inte äta för mycket natrium då det kan orsaka ett förhöjt blodtryck.

Sälta är en av grundsmakerna och därför har salt blivit en praktiskt taget oumbärlig smaksättare i mat. På 1920-talet började 
man tillsätta jod i salt, för hälsans skull. Jod är ett livsviktigt grundämne som vi behöver för att reglera ämnesomsättningen.

Källa: Livsmedelverket www.slv.se

OLIKA TYPER AV SALT
I princip har allt salt på jorden sitt ursprung i havet. Havssalt utvinns direkt från havet medan andra salter bryts ur berg som 
innehåller saltavlagringar från uttorkade urhav. Havssalt hämtas huvudsakligen från länder med varmt och tropiskt klimat 
medan bergsalt utvinns i flera olika delar av världen.
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FINKORNIGT HUSHÅLLSSALT
Det finkorniga hushållssaltet är en utmärkt smakförhöjare i näs-
tan all sorts matlagning. Finkornigheten ger en jämn smak som 
passar perfekt i allt ifrån pastavattnet till att använda som bords-
salt. Falksalts hushållssalt finns både med och utan jod. Dess-
utom har Falksalt nu ett finkornigt hushållssalt med 35 procent 
naturligt mindre natrium samt tillsatt jod, som smakar precis som 
vanligt hushållssalt.

GROVKORNIGT HUSHÅLLSSALT
Grovkornigt hushållssalt är en typ av vakuumsalt och passar bra 
till inläggningar, ugnsbakning på saltbädd eller när man kokar 
skaldjur. Saltet består av kulformiga korn i storleken 1–4 mm.

FLINGSALT
Den speciella strukturen i flingsalt ger en intensiv smakupple-
velse. Strö gärna de pyramidformade, spröda flingorna över en 
grillad köttbit, i salladen eller på en chokladmousse. Falksalt är 
den enda saltproducenten som har flingsalt med jod. Flingsalt 
adderas ofta på mat istället för i och ger därmed rätten en extra 
smakdimension.

MEDELHAVSSALT
Medelhavssalt är ett naturligt salt från Medelhavet. Det har en 
naturlig och mild smak och kan därför användas till det mesta 
inom matlagning. Finns både som grovt och finkornigt.

BERGSALT
Falksalts bergsalt Himalayasalt är helt fritt från tillsatser och har 
en naturlig renhet som ger en lite mildare saltsmak. Det gör att 
bergsaltet passar bra i de flesta former av matlagning och i salt-
kvarnen. Finns både som grovt och finkornigt.

SALTA OLIKA MED FALKSALT
Salt har förmågan att balansera och lyfta fram andra smaker och kan användas på många olika sätt beroende på vilka smaker 
man vill förhöja. Här kommer våra tips på hur du kan använda de olika salterna i din matlagning.
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