
Azonositó: Noszlopy-160125

Mérgező élelmiszer árusítás elhárítási célú közérdekű javaslat a CBA vezetőihez, Noszlopy 
Zoltán  vezérigazgató  helyettes,  beszerzési  igazgató úr  kezéhez  is,  aki  az  adott  ügyben 
próbált segíteni, szerződést írt alá a „Tiszta só” CBA terméklistára felvételéről, de az árusítást 
lehetetlen elérni a CBA üzleteknél, amelyek nem szabványos sókat magasabb áron árusítanak, 
azt a hamis látszatot keltve, mintha sokkal egészségesebbek lennének, mint a tiszta konyhasó!

Tárgy: élelmiszer biztonságot nagymértékben veszélyeztető nem szabványos étkezési sókat árusítás

Mivel egy megerőltető munkát végző felnőtt dolgozó, vagy egy sportoló esetenként napi 25 gramm 
konyhasót szükséges  pótoljon, ha nem szabványos sóval teszi, amelyik akár 30% vagy esetenként 
akár 100%-ig kálisót is tartalmaz, súlyos, esetenként akár végzetes egészségkárosodásra számíthat. 
Mivel a NÉBIH csak azt vizsgálhatja egy nem szabványos étkezési sónál, hogy az a ráírtak szerinti 
összetételű-e, ettől kezdve csak az érezheti magát biztonságban, aki a szabványnak megfelelő, vagy 
annál is tisztább nátrium-klorid sót vásárol, lásd:  www.tisztaso.hu. Jó lenne, ha ezt a közérdekű 
tájékoztatást  a  CBA közzétenné  jogos  védelmet  megvalósító  közérdekű  általános  reklámként  a 
minden CBA üzletben megtalálható lapjában. Persze megtagadhatják, de attól kezdve nem lenne 
szabad „nemzeti üzlethálózatként” hirdetni a CBA-t!

Szemben a Stop Só programmal, MENZAREFORMMAL, amelyik bebeszéli, hogy betegít a napi 5 
grammnál több konyhasót, és  napi 4,7 grammnál kevesebb káliumot fogyasztás, a 3 liter fiziológiás 
infúziós Ringer oldattal egy nap alatt a vérbe juttatott 27 gramm konyhasó, de csak 1,2 gramm 
kálisó bizonyítottan gyógyító hatású, s már több száz éve sikeresen alkalmazzák, mivel a vele vérbe 
juttatott (desztillált)víz, konyhasó és kálium aránya pontosan megfelel ezen anyagok élő egészséges 
ember testnedveiben lévő arányainak! Viszont 1 vagy 2 grammnál több kálium 1 óra alatt vérbe 
jutása is életveszélyes, veszedelmesen hyperkalaemizál, s már a 24 óra alatt szájon át bejuttatott 5 
vagy 8 grammnál több kálisóval sózástól, vagyis a 2,2 vagy 3,6 grammnál több kálium szájon át  
bejutásától  is  eltorzul  az  előtte  még  egészséges  felnőtt  EKG-je,  vagyis  jó  lenne,  ha  csak  a 
kálisómentességet garantáló magyar szabvány jelét tartalmazó feliratos étkezési sókat árusítanák az 
CBA  üzletek.  Amelyik  étkezési  célra  ajánlott  sókra  nincs  ráírva,  hogy  megfelel  a  magyar 
szabványnak, azokban akármennyi lehet a kálium és vagy más egyéb egészség veszélyeztető anyag, 
mert a magyar szabvány a rá nem hivatkozó feliratos étkezési sókban már nem tiltja a kálisót és 
egyéb egészségre ártalmas „konyhasó pótló” anyagokat. (Korábban minden étkezési célra árusított 
sóban  tiltotta,  de  nemrég  megváltoztatták).  A vonatkozó  bizonyítékok  is  közzé  vannak  téve  a 
www.tejfalussy.com  honlapon  (MEHNAM  470).  Részemről,  1990-1993-ban  országgyűlés  által 
felkért szakértőként lepleztem le a sócserével mérgezést. Újabban a Tudományos Rendőrség Polgári 
Jogi  Társaságnál  és  a  Magyar  Nemzetbiztonsági  Polgári  Jogi  Társaságnál  folytatom 
munkatársaimmal  a  népmérgezés  leállítási  kísérleteket,  jogos  védelemként  (BTK),  s  megbízás 
nélküli ügyvitel (PTK) keretében, az illetékes állami bűnüldöző szervek helyett. 
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