Πώς μαζεύεται το θαλασσινό αλάτι
Αρχικά θα πρέπει να βρείτε μια περιοχή όπου η θάλασσα είναι καθαρή. Κατά
προτίμηση, διαλέξτε βραχώδεις ακτές που βρίσκονται μακριά από
κατοικημένες περιοχές με φυσικές λακκούβες, όπου το θαλασσινό νερό θα
εγκλωβιστεί κατά την τελευταία θαλασσοταραχή. Αργότερα, με τη φυσική
εξάτμιση από τη ζέστη του ηλίου θα γίνει νόστιμο θαλασσινό αλάτι από μόνο
του. Εσείς, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να το μαζέψετε την κατάλληλη
εποχή, από τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, εξαρτάται βέβαια και από τον καιρό
που θα κάνει. Έτσι, δημιουργούν πολλούς κύκλους παραγωγής αλατιού όλο
το καλοκαίρι. Καλό θα ήταν λοιπόν ως προς την αποφυγή παρεξηγήσεων, να
έχετε ρωτήσει πριν συλλέξετε τον κόπο κάποιου άλλου ανθρώπου, έτσι για
την ηθική τάξη των πραγμάτων. Τα μόνα εργαλεία που χρειάζεστε είναι μια
κουτάλα με τρύπες και μια σακούλα στην οποία θα ανοίξετε μικρές τρυπούλες
για να φεύγει το νερό, εναλλακτικά μια πάνινη τσάντα ή ένα καλάθι, θα ήταν
ακόμη καλύτερα, αφού θέλουμε να στραγγίζει το νερό

Πώς μαζεύεται το θαλασσινό αλάτι
Προσπαθήστε να πάρετε μόνο την κρούστα από αλάτι που έχει σχηματιστεί στην
επιφάνεια του νερού. Καλύτερη ώρα για συλλογή είναι νωρίς το πρωί ή αργά το
απόγευμα, όχι όμως μετά από βροχή ή δυνατό αέρα σε σκόνη Αφρικής ή
θαλασσοταραχή, για ευνόητους λόγους. Αφού λοιπόν έχετε μαζέψει τον καρπό
της φύσης και του κόπου σας και έχετε φροντίσει να το μεταφέρετε με στεγνό
τρόπο στο σπίτι σας (στάζει θαλασσινό νερό από τις τρυπούλες όπου και αν το
έχετε βάλει ) κάνετε την πρώτη εκκαθάριση. Αφαιρείτε ότι άλλο ξένο σώμα
εντοπίσετε μέσα στο αλάτι σας και τοποθετείστε το "θησαυρό" σας μέσα σε ταψιά
ή ανάλογα επίπεδα δοχεία και τα βάζετε να κάνουν, « ηλιοθεραπεία »…
σκεπασμένα, για να μην έχετε ’’ανεπιθύμητες’’ επισκέψεις. Τις πρώτες ημέρες το
αλάτι σας είναι αρκετά υγρό, σιγά-σιγά όμως το νερό θα εξατμίζεται και θα γίνεται
όλο και πιο στεγνό και πιο λευκό. Για πιο γρήγορο αποτέλεσμα, καλό θα ήταν άμα
το ανακατεύατε κατά διαστήματα. Στο τέλος όταν θα έχει φύγει όλο το νερό,
μπορείτε πλέον να το απλώσετε σε μια επίπεδη επιφάνεια πάνω σε ένα παλιό
σεντόνι... Ένας μύλος θα βοηθήσει στο "τρίψιμο" του αλατιού.

Πώς μαζεύεται το ορυκτό αλάτι
ΟΡΥΚΤΟ ΑΛΑΤΙ (ΙΜΑΛΑΙΩΝ, ΕΥΡΩΠΗΣ Κ.Λ.Π)
Μια άλλη σούπερ κομπίνα της εποχής μας είναι το ορυκτό αλάτι που σε πολλές περιπτώσεις
η τιμή του είναι υψηλότερη από την τιμή του χρυσού! Το μάρκετινγκ των πολυεθνικών
έχει διαφημίσει το ορυκτό αλάτι (ιδίως των Ιμαλαίων) , με σκοπό την άγρια κερδοφορία,
σε σημείο να πωλείται αυτό προς 30 και 40 ευρώ το κιλό. Το παγκόσμιο επιστημονικό
και ιατρικό λόμπι φυσικά συναινεί σε όλον αυτό τον χορό δολαρίων με το να μην
ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό για τους όποιους πιθανούς κινδύνους για την
υγεία συνεπάγεται μια τέτοια αγορά.

Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Γενικότερα κατά κανόνα, ότι είναι ορυκτό συνεπάγεται με πολλούς κινδύνους για τον
άνθρωπο η χρήση και η κατανάλωση του διότι, στα έγκατα της γης βρίσκονται μέταλλα
και ουσίες, που είναι εξαιρετικά επικίνδυνες για εμάς όπως κάποια ραδιενεργά στοιχεία
και ο κανόνας αυτός ισχύει και στην περίπτωση του αλατιού. Όχι μόνο είναι δυνατόν να
μολυνθεί το αλάτι με ραδιενεργά υλικά αλλά και η ίδια η ύπαρξη του σε συγκεκριμένα
σημεία της γης είναι δυνατόν να οφείλεται σε κάποια πυρηνική αντίδραση του
παρελθόντος και το αλάτι αυτό να είναι το αποτέλεσμα της αντίδρασης αυτής!

Οφέλη του αλατιού
Οφέλη
Το φυσικό θαλασσινό αλάτι περιέχει 92 απαραίτητα μέταλλα, ενώ το
ραφιναρισμένο (που είναι παραπροϊόν της χημικής βιομηχανίας) περιέχει
μόλις δύο στοιχεία – νάτριο (Νa) και χλώριο (Cl). Άρα είναι απαραίτητη η
χρήση του θαλασσινού μη ραφιναρισμένου αλατιού, που σε συνδυασμό με
μια πληθώρα άλλων ανεπεξέργαστων τροφών στην καθημερινή διατροφή
αποτελεί το μέσον για μια άριστη σωματική και ψυχική υγεία. Δεδομένου ότι
έχει φυσική, έντονη γεύση, μισό κουταλάκι του γλυκού αρκεί για το φαγητό
μιας 4 μελούς οικογένειας. Συστήνεται και σε υπερτασικούς με τη
συγκατάθεση πάντα του γιατρού.

Ιδιότητες του αλατιού


Αναζωογονεί την επιδερμίδα

το θαλασσινό αλάτι έχει αποδειχτεί ότι είναι εξαιρετικά ευεργετικό για ένα υγιές,
λαμπερό δέρμα. Η τοπική του χρήση βελτιώνει την ενυδάτωση της
επιδερμίδας, ενισχύει την υγεία της και μειώνει τις φλεγμονές


Θρεπτικά μεταλλικά στοιχεία

Το θαλασσινό αλάτι έχει υψηλή περιεκτικότητα σε μεταλλικά στοιχεία σε
σύγκριση με το επιτραπέζιο επεξεργασμένο. Μάλιστα η περιεκτικότητα και
το είδος των μεταλλικών στοιχείων αλλάζει ανάλογα με το σημείο από το
οποίο συλλέγεται το αλάτι, αλλά όλα έχει δειχθεί ότι περιέχουν διάφορες
ποσότητες σημαντικών μεταλλικών στοιχείων, όπως μαγνήσιο, σίδηρο,
ψευδάργυρο, κάλιο, ασβέστιο και θείο. Η κατανάλωσή του είναι ένας
εύκολος τρόπος για την πρόσληψη μεταλλικών στοιχείων.


Αποτοξίνωση

Το θαλασσινό αλάτι έχει και αποτοξινωτικές ιδιότητες, οπότε ένα μπάνιο με αυτό
μπορεί να αποτελέσει τον καλύτερο τρόπο για να τονώσετε την υγεία σας,
ενώ παράλληλα θα προστατεύσετε την επιδερμίδα σας.

Η χρήση του αλατιού στην αρχαιότητα
Το αλάτι είναι απαραίτητο για τον άνθρωπο. Γι' αυτό ήταν γνωστό και
χρησιμοποιούνταν από την αρχαία εποχή. Σε μερικές περιοχές το
χρησιμοποιούσαν σαν νόμισμα με το οποίο οι πλούσιοι πουλούσαν
δούλους σε αντάλλαγμα με αλάτι ενώ άλλοι έκαναν τις αγορές και τις
πωλήσεις με κομμάτια αλατιού. Άλλοι λαοί είχαν έλθει σε πόλεμο μεταξύ
τους για να κατακτήσουν εδάφη με αλατούχες πηγές. Στην αρχή οι
άνθρωποι έπαιρναν το αλάτι από τη θάλασσα, στις αλυκές, με την εξάτμιση
του νερού. Στη Γαλλία και στη Γερμανία βρέθηκαν ύστερα από ανασκαφές
αρχαίες συσκευές με τις οποίες απομόνωναν το αλάτι. Επίσης ήταν γνωστό
το ορυκτό αλάτι (στερεό). Σπουδαία ορυχεία υπήρχαν στη Λιβύη, στην
Αραβία, στην Ισπανία και στη Βοημία. Αρχαίοι Αιγύπτιοι, Έλληνες και
Ρωμαίοι περιελάμβαναν το αλάτι στις θυσίες και τις προσφορές τους προς
τους θεούς.

Γνωστές φράσεις-παροιμίες με το
αλάτι








Η παροιμία «νερό κι αλάτι» σημαίνει τη διάλυση της παρεξήγησης.
Το «φάγαμε ψωμί κι αλάτι» φανερώνει τη στενή σχέση που άντεξε σε
δύσκολες συνθήκες.
Όταν κάτι είναι ακριβό, έχει «αλμυρή τιμή».
Κάτι αδιάφορο είναι απλώς «ανάλατο».
Λέμε ότι τον έκανε «του αλατιού», όταν κάποιος δείρει κάποιον άλλο
αλύπητα.
Όταν μιλάμε για μαρτύριο, χρησιμοποιούμε τη φράση «έριξε αλάτι στις
πληγές».
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