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 Zout 

Zout klinkt als iets gewoons.  
Je krijgt elke dag zout binnen zonder dat je daarbij 
nadenkt.  
Soms krijg je teveel zout binnen.  
Dan krijg je vanzelf  dorst.  
In dit boek lees je meer over zout.  
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Waarom was zout vroeger nog belangrijker dan nu? 
 Wat heeft ons woord “salaris” met zout te maken? 
 Waarom zijn zeeën zout? 
 Waar halen we ons zout vandaan? 
 Waar kun je zout allemaal voor gebruiken? 

ZOUTVRIJ, GLUTENVRIJ, VETVRIJ EN 

SUIKERVRIJ. GENIET ERVAN, SCHAT! 



 1. Geschiedenis 

Inleggen of  pekelen 
Zout had vroeger al invloed op het leven 
van de mens. Wij kennen zout vooral als 
een smaakmaker van ons eten.  
Heel vroeger werd zout gebruikt om eten 
te bewaren.  
Men ontdekte als je aan voedsel veel zout 
toevoegde dat eten minder snel bedierf.  
Het zout trok al het vocht uit het eten. 
En bacteriën zijn juist dol op vocht. 
Door een tekort aan vocht bleef  het eten 
beter bewaard. 
Het eten bewaren in veel zout noem je ook 
wel het inleggen of  pekelen van voedsel. 
Soms krijgt eten er een speciale smaak 
door. Denk maar aan gerechten die in 
onze tijd nog steeds gepekeld worden, 
zoals zoute haring (1), ham (2) kaas (3) en 
spek (4). Het inleggen of  pekelen van 
voedsel zorgde voor grote veranderingen. 
Met ingelegd eten overleefde men de 
winter. Ook kon ingelegd eten mee op reis 
genomen worden. 
 

 De Keulse pot werd gebruikt om 
eten te pekelen. Boontjes of kool 
werden in laagjes gelegd met 
steeds een laag zout ertussen. 
Bovenop kwam een doek, daarna 
een plank met een steen erop. In 
de winter werd de groente 
afgespoeld, gekookt en opgegeten. 

 Zuurkool is winterkost. 
Het is witte kool ingelegd 
in veel zout in de Keulse 
pot. Door het zout kreeg 
de kool een zure smaak. 
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Zout als ruilmiddel 
Zout was soms moeilijk te vinden.  
Mensen wilden vroeger graag zout 
hebben. Je weet dat je er eten mee kon 
bewaren. Ook gaf  zout het eten meer 
smaak. Daarom kreeg zout steeds meer 
waarde voor mensen. Handelaren 
verdienden veel met de handel in zout. 
Er werden speciale zoutwegen aan-
gelegd om het zout sneller te kunnen 
vervoeren. 
Zout werd ook gebruikt als een betaal-
middel. Je kon het ruilen tegen vee, 
graan of  groenten. 
Salaris 
Salaris of  loon is het geld dat je 
verdient met werken. Salaris is een oud 
woord uit  de Romeinse tijd.   
Romeinse soldaten kregen salaris.  
Ze werden betaald in zout. Salaris komt 
van het Latijnse woord salarium en dat 
betekent zout. 

salaris 

SORRY, IK HEB NIETS KLEINERS.SORRY, IK HEB NIETS KLEINERS.SORRY, IK HEB NIETS KLEINERS.   

zout 



 

Hoe komt de zee zo zout? 
Zeewater is zout. Waar komt die zoute 
smaak vandaan? In het binnenste van de 
aarde zitten allerlei stoffen. Één van die 
stoffen is chloride. Chloride is een stof  
die in ons tafelzout zit.  
Door het uitbarsten van vulkanen komt 
chloride uit de bodem boven de grond 
terecht. Chloride zit in vulkaanas (1).  
Er komt ook een andere stof  in de zee 
terecht. Dit is sodium. Sodium zit in 
allerlei  gesteente, maar ook in de bodem 
van de zee. Rivieren brengen beetjes 
sodium en chloride naar de zee (2).  
De stoffen chloride en sodium maken 
samen één nieuwe stof: zout. 
In één liter zeewater zitten ongeveer vier 
afgestreken theelepeltjes zout. 
Zoutwinning 
Mensen die in warme landen langs deze 
zoute zeeën wonen halen  het zout uit het 
water. Hoe doen ze dat? 
Op de volgende bladzijde lees je er meer 
over 

2. Zout uit de zee 

4 X 

11  

22  

22  



33  

11  

33  

22  

44  

66  

55  

77  
 

Zout winnen uit de zee 
1. Zeewater stroomt bij vloed 

binnen. Het zoute water 
stroomt in een zoutpan.  

2. In de zoutpan blijft het 
water gevangen. 

3. Zon en wind laten het 
water verdampen. 
Het zout blijft achter in de 
zoutpan. 

4. Al het zout wordt ver-
zameld in vrachtwagens. 

5. Het zout wordt eerst 
opgeslagen bij de zout-
fabriek. 

6. In de zoutfabriek wordt het 
zout heel goed schoon-
gemaakt. Dode zeediertjes worden uit 
het zout gehaald. Daarna wordt het 
zout verpakt. 

7. Het zout gaat naar winkels of  
fabrieken die zout nodig hebben. 
Zeezout is grover dan gewoon 
zout. 
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 3. Zout uit de grond 

Droge zee 
Soms zit zout ook onder de grond.  
Op die plaats is heel vroeger een (binnen)zee 
geweest. Door een warmer klimaat is het 
water van die binnenzee verdampt. 
Het zout bleef  daarna achter.  
Gedurende miljoenen jaren veranderde het 
landschap. Zand en andere grondsoorten (1) 
kwamen over de zoutlaag (2) heen.  
Zout oppompen 
Dat zout wordt nu uit de grond gehaald.  
Er worden gaten in de grond geboord tot de 
zoutlaag is bereikt. In het gat worden buizen 
aan elkaar gemaakt. Door de buizen wordt 
lauw water gepompt. Zo wordt het zout 
opgelost in water. Dit pekelwater kan 
gemakkelijk door de buis opgepompt worden.  
Die pompen vind je in Nederland in Boekelo in 
zouthuisjes (3).  Vanuit de zouthuisjes lopen 
buizen naar de zoutfabriek (4). 
In het filmpje achterin het boek hoor en 
zie je precies hoe zout gewonnen wordt 
en in de fabriek gezuiverd wordt. 
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 4. Het gebruik van zout 

Smaakmaker 
Zout geeft eten meer smaak. Aardappelen, 
groenten en vlees zonder zout missen 
smaak en zijn flauw. Je kunt het zo gek niet 
bedenken of  er zit zout in: ijsjes, chips en 
andere zoutjes, koekjes, brood, kaas en 
sauzen. 
Medicijn 
Heel vroeger werd zout ook gebruikt als een 
wondermiddel bij ziekte. Zo werd zout 
gebruikt tegen hoesten, keelpijn, tandpijn 
en zelfs luiheid. Nu worden zoutbaden nog 
gebruikt tegen huidproblemen.  
De Dode Zee is een heel erg zout meer in 
Israël. Veel mensen zwemmen in het meer 
om van een huidziekte af  te komen 
Gladheid. 
Zout wordt ook gebruikt in de winter als een 
middel tegen gladheid. Strooizout of  pekel 
laat ijs en sneeuw smelten. Het zorgt er ook 
voor dat het niet meer bevriest. Alleen als 
de temperatuur lager wordt dan –10 graden 
Celsius gaat het gesmolten ijs weer 

bevriezen. 
 



WEG MET WEG MET   

BLIK EN BLIK EN   

ZOUTZOUT  
Blik 
In fabrieken wordt zout veel gebruikt. 
Veel eten wordt ingeblikt in conserven-
fabrieken.  
Eten in blik kan lang bewaard blijven.  
In het blik zit geen lucht en ook zit er 
extra zout in.  
Zo hebben bacteriën geen kans om het 
eten te bederven. 
 
Nog meer zout 
Zout wordt ook gebruikt: 
 Voor het maken van zeep. 
 Voor het zachter maken van hard 

water. 
 In zwembaden. 
 Als schoonmaakmiddel (bijvoorbeeld 

chloor) en waspoeder. 
 Bij het maken van papier. 
 Bij het maken van glas. 
 Bij het maken van rubber. 
 Bij het maken kunstmest. 
 



 

Morsen 
Heel vroeger waren mensen heel erg bezig 
met dingen die geluk of  ongeluk konden 
brengen. 
Men dacht dat als je met zout morste dat 
dat ongeluk zou brengen.  
Men was dus heel voorzichtig met zout en 
men liet een zoutvaatje niet omvallen. 
Als iemand toch zout morste, gooide hij 
direct wat zout over de linkerschouder in 
de ogen van de boze geest (1).  
Zo kon het ongeluk misschien nog voor-
komen worden.  
 
 
Tafel dekken 
Bij het dekken van de tafel moest eerst het 
zoutvaatje erop gezet worden. Bij het af-
ruimen moest het er weer als laatste af- 
gehaald worden.  Misschien dat daarom in 
restaurants nu nog de peper en het zout 
altijd op tafel blijven staan. 

 

5. Zout en bijgeloof 

HA HAAA HATSJOE !!! 
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 6. Zoutweetjes 

 De Dode Zee (1) in Israël is zo ver-
schrikkelijk zout dat je er zonder moeite 
vanzelf  in blijft drijven. Je kunt er 
gewoon drijvend je krantje in lezen. 

 Soms drinken en zweten marathonlopers 
zo veel dat al het zout uit hun lichaam 
verdwijnt. Dat is levensgevaarlijk. Zonder 
zout in je lichaam ga je dood. 

 In Bolivia (2) is een groot, droog zout-
meer. Je loopt over de zoute bodem van 
het meer. Als er een dun laagje water op 
die bodem komt te staan, lijkt het alsof  je 
over een spiegel loopt. 

 Teveel zout eten is niet gezond. Je hebt 
per dag maar 1 tot 2 gram zout  nodig. 
Dat wordt al snel meer, omdat in veel 
eten uit fabrieken veel zout zit.  Door het 
vele zout wordt de bloeddruk in het 
lichaam hoger. Door die druk moet je hart 
harder werken. Ook je bloedvaten 
hebben last van die druk. 
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 7. Filmpjes 

Het Klokhuis: Zout 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-

zout/#q=zout  

Gladheid bestrijden 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/gladheid-

bestrijden-strooiwagens-in-actie/#q=zout 

Waarom blijf  je op zout water drijven? 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/waarom-is-de-

zee-zout-in-een-liter-zeewater-zit-wel-30-
gram-zout/#q=zout  

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-zout/#q=zout
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-zout/#q=zout
https://schooltv.nl/video/gladheid-bestrijden-strooiwagens-in-actie/#q=zout
https://schooltv.nl/video/gladheid-bestrijden-strooiwagens-in-actie/#q=zout
https://schooltv.nl/video/waarom-is-de-zee-zout-in-een-liter-zeewater-zit-wel-30-gram-zout/#q=zout
https://schooltv.nl/video/waarom-is-de-zee-zout-in-een-liter-zeewater-zit-wel-30-gram-zout/#q=zout
https://schooltv.nl/video/waarom-is-de-zee-zout-in-een-liter-zeewater-zit-wel-30-gram-zout/#q=zout






 Bronnen  

http://en.wikipedia.org/wiki/Salt 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Keukenzout 

http://listverse.com/2009/05/11/15-fascinating-facts-about-salt/ 



 Colofon en voorwaarden 
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