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Salt is essential for human life, and saltiness is one of the basic human 

tastes. The tissues of animals contain larger quantities of salt than do 

plant tissues. Salt is one of the oldest and most ubiquitous food 

seasonings, and salting is an important method of food preservation. 

Some of the earliest evidence of salt processing dates to around 8,000 

years ago, when people living in Romania were boiling spring water to 

extract the salts; a salt-works in China dates to “approximately” the same 

period. Salt was prized by the ancient Hebrews, the Greeks, the Romans, 

the Byzantines, the Hittites and the Egyptians. Salt became an important 

article of trade and was transported; by boat across the Mediterranean 

Sea, along specially built salt roads, and across* the Sahara in camel 

caravans. The scarcity and universal need for salt has led nations to go to 

war over salt and use it to raise tax revenues. Salt is also used in religious 

ceremonies and has other cultural significance? 

Το αλάτι είναι απαραίτητο για την ανθρώπινη ζωή, και αλμύρα είναι ένα 

από τα βασικά ανθρώπινα γούστα. Οι ιστοί των ζώων περιέχουν 

μεγαλύτερες ποσότητες αλατιού από ό, τι φυτικούς ιστούς. Το αλάτι 

είναι ένα από τα παλαιότερα και πιο πανταχού παρούσα καρυκεύματα 

τροφίμων, και αλάτισμα είναι μια σημαντική μέθοδος συντήρησης των 

τροφίμων. 

Μερικά από τα πρώτα στοιχεία των ημερομηνιών επεξεργασίας αλάτι 

για περίπου 8.000 χρόνια πριν, όταν οι άνθρωποι που ζουν στη Ρουμανία 

βραστό νερό πηγής για να εξαγάγετε τα άλατα? ένα άλας του 

εργοστασίου στην Κίνα χρονολογείται περίπου την ίδια περίοδο. Το 

αλάτι ήταν περιζήτητα από τους αρχαίους Εβραίους, τους Έλληνες, τους 

Ρωμαίους, τους Βυζαντινούς, τους Χετταίους και τους Αιγυπτίους. Αλάτι 

έγινε ένα σημαντικό άρθρο του εμπορίου και μεταφέρθηκε με πλοίο σε 

ολόκληρη τη Μεσόγειο Θάλασσα, κατά μήκος ειδικά κατασκευασμένες 

δρόμους αλάτι, και πέρα από τη Σαχάρα σε καραβάνια από καμήλες. Η 

σπανιότητα και η καθολική ανάγκη για αλάτι έχει οδηγήσει τα έθνη να 

πάει στον πόλεμο πάνω από το αλάτι και να το χρησιμοποιήσετε για να 

αυξήσει τα φορολογικά έσοδα. Το αλάτι χρησιμοποιείται επίσης σε 

θρησκευτικές τελετές και έχει άλλα πολιτιστική σημασία? 

Поваренная соль представляет собой минерал, состоящий в основном 

из хлорида натрия (NaCl), химическое соединение, принадлежащих к 

более широкому классу солей; соль в своей естественной форме в 

виде кристаллического минерала известен как каменная соль или 

галит. Соль присутствует в огромных количествах в морской воде, 

где он является основным минеральным компонентом. Открытом 

океане имеет около 35 граммов (1,2 унции) твердых веществ на литр, 

соленость 3,5%. 

Некоторые из самых ранних свидетельств сроков обработки соли до 

примерно 8000 лет назад, когда люди, живущие в Румынии 

кипятили родниковую воду для извлечения солей; соль-работы в 

Китае датируется примерно за тот же период. Соль ценится древних 

евреев, греков, римлян, византийцев, хеттами и египтянами. Соль 

стала важной статьей торговли и был перевезен на лодке через 

Средиземное море, а также специально построенных дорог соли, и 

через?  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