
W międzywojennej Polsce cukier uchodził 
za towar luksusowy. Jego cena po przeli-
czeniu wynosiła, aż około 16 złotych! To 
właśnie w tamtym okresie powstał znany 
slogan reklamowy „Cukier krzepi”, którego 
autorem był Melchior Wańkowicz. Pisarz 
otrzymał za to znane hasło astronomiczne 
na tamte czasy wynagrodzenie. Plakaty 
propagandowe odniosły zamierzony sku-
tek, spożycie cukru w Polsce systematycz-
nie rosło. Choć na przestrzeni dziesięcioleci 
podejście do tego produktu diametralnie 
się zmieniło, to nadal hasło „cukier” wywo-
łuje wiele emocji. Co obecnie wiemy na 
jego temat? Jak jego spożycie wpływa na 
organizm? I czym można go zastąpić? Na 
te i inne nurtujące pytania odpowiadamy 
w niniejszym artykule.

Obecna wiedza na temat cukru jest znacznie 
bardziej rozległa niż w czasach międzywoj-
nia. Jednak skutki jego popularyzacji, po-
mimo licznych badań i dostępu do wiedzy, 
ponosimy do dziś. O tym jak bardzo pożą-
dany jest cukier, przekonaliśmy się całkiem 
niedawno, bo w 2011 roku, kiedy to jego 
ceny znacznie wzrosły, a nagłówki gazet 
krzyczały „Panika w sklepach. Ludzie rzucili 
się na cukier”. Klienci masowo wykupywali 
całe zgrzewki cukru, robiąc zapasy mające 
zabezpieczyć ich portfele przed kolejnymi 
podwyżkami cen. W wielu sklepach zabrakło 
cukru, niektóre sieci wprowadziły nawet limi-
ty zakupu określonej ilości kilogramów na 
osobę. Popyt rósł w gigantycznym tempie, 
a cukrownie tylko zacierały ręce przyglądając 
się szaleństwu w sklepach. Pytanie czy cukier 
naprawdę jest towarem tak niezbędnym, że 
jego deficyt wzbudził ogólnopolską panikę?

Okazuje się, że tak. Badania pokazują, że 
cukier działa kilkakrotnie bardziej uzależ-
niająco niż kokaina. Eksperyment przepro-
wadzony na szczurach wykazał, że 94% 
zwierząt wybierało posłodzoną wodę, 
a zaledwie 6% narkotyk! Dotyczyło to tak-
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że szczurów, którym wcześniej podawano 
kokainę i mogły być od niej uzależnione. 
To tylko jedno z wielu badań, którego wy-
nik w jednoznaczny sposób ukazuje jak ła-
two uzależnić się od słodkiego smaku i jak 
silne jest to uzależnienie. 

Cukier jednak cukrowi nie jest równy. Ten 
powszechnie znany i używany, szcze-
gólnie w gospodarstwach domowych, 
to sacharoza. Pozyskuje się ją z buraków 
cukrowych lub trzciny cukrowej. Końco-
wy produkt jest całkowicie oczyszczony 

i pozbawiony jakichkolwiek składników 
odżywczych. Biały cukier jest zatem sub-
stancją, której spożywanie NIE PRZYNOSI 
DLA LUDZKIEGO ORGANIZMU ABSOLUT-
NIE ŻADNYCH PROFITÓW. Bilans strat i ko-
rzyści wynikających ze spoży-
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wania cukru nie jest jednak zerowy. Cukier 
bowiem powoduje cały szereg szkód dla 
naszego zdrowia. Jako najczęstsze wy-
mienia się próchnicę i otyłość, jednak ta 
substancja ingeruje znacznie bardziej niż 
powszechnie przyjęto uważać. Cukier ma 
ogromny wpływ na funkcjonowanie ukła-
du immunologicznego człowieka. Według 
badań 100 g węglowodanów, takich jak 
np. sacharoza, hamuje zdolność białych 
krwinek do niszczenia szkodliwych mi-
kroorganizmów. Mówiąc wprost BLOKUJE 
PRAWIDŁOWE REAKCJE OBRONNE OR-
GANIZMU. Często chorujesz Ty lub Twoje 
dzieci? Zastanów się czy nie podajesz im 
słodyczy, słodzonych napojów, dosładza-
nych deserków i jogurtów. Odporność 
organizmu ma swoje podłoże w jelitach, 
a szczególnie prawidłowej florze bakte-
ryjnej, którą zaburza właśnie m. in. cukier. 
Czy wiesz jakie ilości cukru znajdują się 
w wybranych produktach spożywczych? 
Sprawdziliśmy!

• przeciętna 100 g tabliczka czekolady: 
60g cukru/12 łyżeczek cukru

• napój owocowy dla dzieci 400 ml: 46 g 
cukru/9 łyżeczek cukru

• 100 g czekoladowych płatków śniada-
niowych: 36 g cukru/7 łyżeczek cukru

• szklanka popularnego napoju gazo-
wanego: 26 g cukru/5 łyżeczek cukru

• kakao słodzone, 1 porcja 20g: 16 g cu-
kru/ 3 łyżeczki cukru

• ciasteczko misie dla dzieci 1 szt.: 11,5 
g cukru/2 łyżeczki cukru

To tylko niektóre przykłady ZATRWA-
ŻAJĄCYCH ILOŚCI CUKRU w produk-
tach żywnościowych. Substancja ta 
jest bardzo powszechnie stosowana 
i używana niemal do wszystkiego. 
Znajdziemy ją w ketchupie, musztar-
dzie, wędlinach, pieczywie, a nawet 
przyprawach. Bez wnikliwego czytania 
etykiet coraz trudniej uniknąć cukru. 
Tymczasem w diecie dzieci do 3 roku 

życia w ogóle nie powinien występo-
wać biały rafinowany cukier! 

CUKIER NALEŻY DO PRODUKTÓW BAR-
DZO SILNIE ZAKWASZAJĄCYCH OR-
GANIZM. By przywrócić równowagę 
kwasowo-zasadową wykorzystywane są 
magazynowane dotąd pierwiastki. Te po-
pularne białe kryształki są przede wszyst-
kim złodziejem wapnia, co przy ubogiej, 
mało różnorodnej diecie jest prostą dro-
gą chociażby do osteoporozy.
Ponadto cukier jest przyczyną przerostu 
grzyba Candida albicans. Fizjologicznie 
zamieszkuje on dolną część przewodu 
pokarmowego człowieka i w niewielkich 
ilościach nie przeszkadza w prawidłowym 
funkcjonowaniu organizmu. Zdrowa flora 
bakteryjna i właściwa dieta nie pozwala-
ją na namnażanie się tego grzyba. Czę-
sto jednak sposób żywienia odbiega od 
ideału, a problem kandydozy jest coraz 
powszechniejszy. Do najczęstszych przy-
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czyn przerostu Candida albicans należą: 
dieta bogata w proste węglowodany takie 
jak jasne pieczywo czy makarony, spożywa-
nie przetworzonej żywności, uboga dieta 
z małą ilością warzyw. Do intensywnego 
rozwoju tego grzyba doprowadza jednak 
przede wszystkim NADUŻYWANIE CUKRU. 

Objawy są często niepozorne i bagateli-
zowane. Wzdęcia, gazy, biegunki, uczucie 
przelewania w jelitach, biały nalot na ję-
zyku, problemy skórne, bóle głowy. Brzmi 
znajomo? Przeanalizuj swoją dietę, wyko-
naj testy wykrywające Candidę i udaj się 
do dobrego dietetyka.

Bezsprzecznie można stwierdzić, że nad-
mierne spożycie cukrów, szczególnie pro-
stych, jest przyczyną otyłości i cukrzycy 
typu drugiego. Cukier, taki jak sacharoza, 
powoduje gwałtowny wzrost stężenia 
glukozy we krwi. To zaś pobudza trzustkę 
do wydzielania insuliny, której zadaniem 
jest ją obniżyć. Gwałtowny wyrzut insuliny 
powoduje z kolei spadek poziomu cukru 
we krwi. W konsekwencji po słodkim de-
serze szybko sięgamy po kolejną przekąs-
kę, co doprowadza do efektu błędnego 
koła. Ponadto po zjedzeniu czegoś słod-
kiego STAJEMY SIĘ OSPALI I OSŁABIENI. 
Masz problemy ze wstawaniem, brakuje 
Ci energii, jesteś senny, a bez kawy nie po-
trafisz funkcjonować? To kolejny sygnał by 
przyjrzeć się swojej diecie. 

ILE CUKRU W CUKRZE?
Warto wspomnieć, że wiele osób uwa-
ża brązowy cukier trzcinowy za produkt 
zdrowszy, lepszy, a nawet ekskluzywny. 
Czy faktycznie taki jest? Otóż nie do 
końca. Od zwykłego, białego, stoło-
wego cukru różni się tym, że 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego 
w 2011 roku przeciętny Polak zjadał 39 kilogramów 
cukru rocznie, podczas gdy na początku XX wieku 

średnie spożycie cukru w Europie wynosiło 5 kilogra-
mów na osobę na rok. Oznacza to, że każdego dnia 

zjadamy ponad 100 gram cukru czyli 25 łyżeczek! Tym-
czasem Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje 
zredukowanie tej ilości do maksymalnie 25 gramów. 
Taką ilość ma już jedna szklanka napoju gazowanego. 
Zalecenia WHO nie odnoszą się do cukrów zawartych 

w owocach i warzywach. 

Źródło: http://naukawpolsce.pap.pl

Z morwą – cukier Ci nie podskoczy!

Zastosowanie
Kompletny zestaw 15 witamin i składników 
mineralnych, opracowany specjalnie dla osób 
chorych na cukrzycę i odchudzających się.
Wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu 
cukru we krwi.

RWS (Referencyjna Wartość Spożycia) oraz ilość każdego suplementu diety zalecaną do spożycia 
w ciągu dnia można znaleźć na opakowaniu preparatu. Nie należy przekraczać porcji zalecanej do 
spożycia w ciągu dnia. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną 
dietę i prowadzić zdrowy tryb życia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamien-
nik) zróżnicowanej diety.

www.doppelherz.plSkład (jedna tabletka zawiera): 
standaryzowany wyciąg z 600 mg liści morwy,  
chrom 40 µg, witamina D 5 µg,  
13 witamin i minerałów.

Preparat może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę.
Opakowanie: 
30 tabletek + 10 tabletek GRATIS
Sposób użycia: 
1 tabletka dziennie
Podmiot odpowiedzialny: 
QUEISSER PHARMA GmbH & Co. KG

DH Diabetycy morwa 210x146 siec apteczna.indd   1 07/07/16   15:29
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nie jest pozbawiony melasy, będącej 
produktem ubocznym przy produkcji 
cukru. Melasa zawiera wiele składni-
ków mineralnych, jednak jej dodatek 
nie rekompensuje strat jakie ponosi 
organizm w związku ze spożyciem 
cukru. Ponadto niektórzy nieuczciwi 
producenci zamiast melasy, używa-
ją karmelu czyli cukru spożywczego, 
który charakterystyczne brązowe za-
barwienie uzyskuje poprzez podda-
nie go działaniu wysokiej tempera-

tury. Płacimy zatem często podwójną 
cenę za… zwykły cukier!

Czysty cukier to nie jedyna pułapka czy-
hająca na nieświadomych niczego konsu-
mentów. Równie podstępny i szkodliwy 
jest SYROP GLUKOZOWO-FRUKTOZOWY 
HFCS (High Fructose Corn Syrup) pozyski-
wany z kukurydzy. Jest szeroko stosowany 
w przemyśle spożywczym, nawet częściej 
niż sam cukier. Dlaczego? Odpowiedź jest 
prosta: jest od niego tańszy. Dodatkowo 

występuje w formie płynnej, co ułatwia 
jego mieszanie z różnorakimi produktami. 
Niemal się nie krystalizuje i ma niską lep-
kość. Trudno się zatem dziwić, że jest tak 
ochoczo dodawany przez producentów 
do ich wyrobów. Bardzo często możemy 
znaleźć zarówno zwykły cukier, jak i syrop 
glukozowo-fruktozowy w jednym produk-
cie! Dieta zawierająca znaczne ilości HFCS 
może powodować ZABURZENIA ODCZU-
WANIA GŁODU I SYTOŚCI. Syrop glukozo-
wo-fruktozowy jest uznawany w związku 
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TeST

Rozwiąż nasz test i przekonaj się czy cukier przejął kontrolę nad Twoim życiem.

1.  Czy jedzenie słodyczy wywołuje u Ciebie poczucie winy?     TAK / NIE

2.  Czy podejmowałaś/eś próby ograniczenia spożycia cukru i słodyczy?    TAK / NIE

3.  Czy zdarza Ci się jeść słodycze ukradkiem, tak by inni nie zauważyli?    TAK / NIE

4.  Czy zdarza Ci się zastępować słodyczami normalny posiłek?     TAK / NIE

5.  Czy sięgasz po słodycze by poprawić sobie nastrój?      TAK / NIE

Jeżeli na co najmniej trzy pytania odpowiedziałaś/eś twierdząco,  jest to poważny sygnał ostrzegawczy. 
Przyjrzyj się swojej diecie,  udaj się do specjalisty i zmień nawyki!

z tym, za głównego winowajcę otyłości. 
Zwiększa również ryzyko wystąpienia cuk-
rzycy typu drugiego oraz chorób układu 
sercowo-naczyniowego. Może również po-
wodować wzrost ciśnienia tętniczego krwi. 
Co gorsza, trudno go unikać, ponieważ 
wyobraźnia producentów nie zna granic. 
Dodawany jest nie tylko do słodyczy, dże-
mów i napojów, ale znajdziemy go również 
w konserwach, sałatkach czy produktach 
mlecznych. Pozostaje tylko dokładnie czy-
tać etykiety i uważnie wybierać to, co wkła-
damy do koszyka.

ZDROWE ZAMIENNIKI CUKRU
Wraz z „modą” na zdrowe odżywianie 
i wzrostem zainteresowania tą tematyką, 
na rynku pojawiły się alternatywne sub-
stancje słodzące. Podpowiadamy, który-
mi z nich warto zainteresować się na dłu-
żej i na stałe wprowadzić do menu.

KSYLITOL
Ksylitol jest produktem, o którym więk-
szość z nas już słyszała. Obecnie jest on 
dostępny nie tylko w sklepach ze zdrową 
żywnością, ale znajdziemy go też w więk-
szości supermarketów. Choć zagranicą 
znany jest od lat, w Polsce został wpro-
wadzony stosunkowo niedawno. Ksylitol 
inaczej nazywany jest cukrem brzozo-
wym, choć produkuje się go także z ku-
kurydzy. Ma niski indeks glikemiczny oraz 
prawie o połowę mniejszą kaloryczność 
niż biały cukier. Ksylitol wykazuje również 
działanie bakteriobójcze i przywraca od-
powiednie pH jamy ustnej, dzięki czemu 
jest pomocny w profilaktyce próchnicy. 

Należy go jednak wprowadzać do diety 
stopniowo, w dużej ilości może bowiem 
powodować biegunki.

STEWIA
Stewia to kolejna substancja słodząca, 
która zdobyła sporą popularność. Ten na-
turalny słodzik pozyskuje się z liści owej 
rośliny. Stewia dostępna jest w różnych 
formach: proszku, tabletek lub płynu. 
Można ją również hodować samodziel-
nie, a świeżymi liśćmi słodzić na przykład 
napoje. Co ciekawe stewia nie ma kalorii. 
Ponadto jest odporna na działanie tem-
peratury, zatem może być wykorzystywa-
na do pieczenia. Niestety ma specyficzny 
gorzkawy posmak, który może skutecz-
nie zniechęcać do jej stosowania.

CUKIER KOKOSOWY
GULA JAVA
Cukier kokosowy jest jedną z nowości na 
polskim rynku i szybko zyskuje popular-
ność. Pozyskiwany jest z pąków palmy 
kokosowej. Zawiera duże ilości składni-
ków mineralnych oraz inulinę będącą na-
turalnym prebiotykiem (stymuluje wzrost 
dobroczynnych bakterii jelitowych). Do-
datkowo cukier kokosowy ma niemal 
dwukrotnie niższy indeks glikemiczny od 
zwykłego cukru stołowego.

SYROP DAKTYLOWY
Drzewo daktylowca w krajach arabskich 
jest nazywane drzewem życia. Nie po-
winno to dziwić, daktyle są pełne witamin 
i minerałów. Dodatkowo daktyle są abso-
lutnym rekordzistą wśród owoców jeżeli 

chodzi o zawartość potasu: w 100 g mają 
aż 656 mg, podczas gdy pomidory 282 mg, 
a banany 395 mg. Z tego względu na te 
owoce szczególną uwagę powinni zwró-
cić sportowcy. W sklepach znajdziemy 
syrop z daktyli, który doskonale nadaje się 
do słodzenia, jednak możemy go wyko-
nać również w domu.

MIÓD
Trochę zapomniany, a jakże cenny. Miód 
oprócz wyjątkowego smaku, ma też właś-
ciwości prozdrowotne. Przede wszystkim 
wykazuje silne działanie antybakteryjne 
i przeciwzapalne, jest też źródłem wita-
min i minerałów. Dzień warto rozpocząć 
właśnie od szklanki wody z dodatkiem 
soku z cytryny i miodu. Uwaga! Należy 
pamiętać, że miód traci swoje cenne 
właściwości w wysokiej temperaturze, 
dlatego nie używa się go na przykład do 
słodzenia herbaty. 

Możliwości wyboru w kwestii słodzików 
mamy całkiem sporo. Przede wszystkim 
jednak, NALEŻY WALCZYĆ Z „CUKRO-
WYM” NAŁOGIEM i próbować odzwycza-
ić się od słodkiego smaku. Zamienniki cu-
kru to zazwyczaj produkty drogie, a usilne 
zastępowanie nimi cukru w takich sa-
mych proporcjach, to często droga do-
nikąd. Substancje słodzące powinniśmy 
stosować z umiarem, a cukier pozyskiwać 
głównie ze świeżych owoców. Uzależnie-
nie od słodkiego smaku to trudny, choć 
możliwy do zwalczenia nałóg. 

VeRONikA ulANeckA
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