
A konyhasó helyett étkezési sóként ajánlott patkányméreg kálisóval fajirtás hazai megszervezésének lépései 
 

1. Régen köztudott volt a tengervíz bepárlásánál vagy a sóbányákban a konyhasóra rárétegeződő, ugyancsak sós, 

de kellemetlen ízű kálisó népirtó hatása. Emiatt már az Aranybulla keletkezése idején (1222) is megbízható, nem 

izraelita és nem izmaelita nemzeti „sókamarások” vigyáztak az étkezési célra árusított konyhasó tisztaságára, 

veszélytelenségére, kálisó mentességére. A kálisó vidéken még ma is, mint hatékony patkányirtó szer ismert …. 
 

2. 1950-ben Nobel-díjat kapott külföldi kutatók konkrét (nátrium- és kálium dózis variációs) hatás méréseikkel 

patkányoknál és embereknél is bebizonyították a hiányos étkezési konyhasó pótlás és a kálium túladagolás vese- 

és mellékvese tönkretevő, magas vérnyomást, elbutulást, izomgyengülést, szívműködési- és keringési zavarokat, 

daganatokat, rákbetegséget és nemi torzulásokat (pszeudohermafroditizmust) is előidéző, vagyis fajirtó hatásait. 
 

3. Egy Lewish Dahl nevű külföldi kutató elhitette, hogy a „túl sok konyhasóval” sózott étel magas vérnyomást  

idézett elő a patkányoknál. Azóta világszerte híresztelik, hogy az étkezési konyhasó használat csökkentése az 

időskori magas vérnyomás legkiválóbb ellenszere. A híresztelést annak ellenére is folytatják, hogy a patkányoknál 

magas vérnyomást okozó „túl sok konyhasóról” kiderült, hogy emberre helyesen átszámítva: napi fél kilogramm!  
 

4. Az ENSZ Egészségügyi Világ Szervezete, a WHO 1982-ben közzétette, hogy a gyermekétkeztetésben 

teljesen is helyettesíthető kálisóval a konyhasó.  
 

5. Az Országos Élelmezés és Táplálkozás Tudományi Intézet (OÉTI)  hazai klinikákon mérette (1985) a 

konyhasó helyett kálisóval sózás emberek veseműködésére és szívműködésére gyakorolt hatását is, a 99%-ban 

kálisóból álló „Redi só” engedélyezési kísérleteként. Beigazolódott a mindenkinél vizeletkiválasztást felére 

csökkentő hatása az éhgyomorra, fél liter vízben oldva 1 grammnál több kálium szájon át bejuttatásának (a kálisó 

nélküli oldat iváshoz képest), s a 2 grammnál több kálium szívműködés rontó hatása is: 5 mval/liter fölé növelte a 

vérszérum-káliumot!  
 

6. Miután így bebizonyosodott a 0,88 gramm kálium (2 gramm REDI Só) szájon át bejuttatásának mindenkinél 

vesemérgező hatása, miniszteri szintről is elhíresztelték a sok százszor ennyi kálium egészséges veséjű emberekre 

veszélytelenségét. Dr. Surján László miniszter például azt írta nekem, hogy csak napi 70 grammnál több kálium (a 

napi 133 grammnál több kálisóval sózás) mérgező. Vele, majd a nyomozó rendőrséggel, az OÉTI vezetője közölte. 
 

7. Az OÉTI engedélyezte a 99% káliumsó tartalmú REDI Só gyógyszertárakban, „gyógytápszerként” árusítását. 
 
8. A gyógyszertárak elkezdték orvosi rendelvény nélkül is gyógytápszerként árusítani étkezési célra a Redi sót. 
 

9. Az étkezési só elnevezést, ami korábban csak a legalább 97% nátrium-kloridot tartalmazó konyhasóra 

vonatkozott, lásd az MSZ-01-10007/82. korábbi, még jó étkezési só szabványt, „átértelmezték” a kálisóra is. 
 

10. A Magyar Élelmiszertörvénybe (1995. évi XC. törvény) is beírták a „csökkentett nátriumtartalmú só” és  

„nátriummentes étkezési só” elnevezést, megengedve a kálisót tartalmazó szabványsértő étkezési sók árusítását is.  
 

11. A hazai országgyűlésben három miniszter, Surján László, Gergátz Elemér és Keresztes K.Sándor, 

letagadták az OÉTI klinikai hatásmérési kísérletei Redi Só mérgezőség bizonyító eredményeit (8253. számú 

interpellációs válasz, 1992. december 8.). Azóta a rádiók, televíziók, újságok felbíztatnak a „kálisóval sózásra”. 
 

12. Mindenféle cégek elkezdték gyógyhatású étkezési sóként reklámozni és árusítani a kálisóval kevert konyhasót, 

a Sara Lee, Compack Douwe Egberst, Norbi Update, Horváth Rozi reklámos, Vivega, Bad Ischler, Nyírtassi, 

Bonosal, Bonsalt (utóbbit „kóser tanúsítvánnyal” árusítják az interneten!) stb., életrövidítő, ivartalanító „sókat”. 
 

13. Nemrég úgy módosították a kálisót valamennyi étkezési sóban tiltó magyar szabványt (MSZ-01-10007/82), 

hogy az arra nem hivatkozó étkezési sókban akármennyi kálisó lehessen, tehát ez által is „legalizálták” a fajirtást. 
 

14. Módosították a nátrium és kálium határértékeket, hogy a laboratóriumok ne mutassák ki a mérgezést. 
 

A vonatkozó bizonyítékokat lásd a www.tejfalussy.com és az azon belül működő www.aqunet.fw.hu honlapon!  
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