Napjainkban számos támadás éri a cukrot, felelôssé téve azt több egészségügyi probléma, például az elhízás és a cukorbetegség kialakulásáért. De vajon mi igaz ezekbôl a vádakból? Lássuk!

Cukor: fehér méreg
vagy édes élvezet?
Manapság számos diéta, táplálkozási nézet válik egyre elterjedtebbé,
ami mögött a táplálkozással és a mindennap fogyasztott élelmiszerekkel
kapcsolatban növekvô tudatosság,
valamint a széles körben elérhetô információs lehetôségek állnak. Az alapanyagok közül az utóbbi években
leginkább fekete báránynak kiáltották
ki a cukrot, amely évezredek óta táplálkozásunk szerves részét képezi. Ismerkedjünk hát meg kicsit közelebbrôl a
cukrokkal és azok funkcióival a szervezetünkben, hogy tájékozottabb döntést tudjunk hozni fogyasztásukról!

kat. Természetes cukrokat tartalmaznak a gyümölcsök, zöldségek
(nagyobb mennyiségben például a
sütôtök, cékla, sárgarépa), a méz, a
tej és egyéb élelmiszerek. Hozzáadott cukrokat nagyobb mennyiségben az édességekben, süteményekben, lekvárokban, édes tejkészítményekben, desszertekben, édes fi nompékárukban, szószokban és üdítôkben találunk. Érdemes azt is tudni, hogy olyan élelmiszerek is tartalmazhatnak jelentôsebb mennyiségû
cukrot, amelyekrôl sokan nem gondolnák, ilyenek például a szószok,
mártások, ételalapok.
Cukrok, azaz egyszerû
Ahhoz, hogy megfelelôen tájékoszénhidrátok
zódhassunk az élelmiszerek cukortarA cukrok kémiai felépítésük szerint talmáról, elengedhetetlen, hogy ismeregyszerû, egy vagy két molekulából álló jük és olvassuk az élelmiszerek címkészénhidrátok. Többnyire fehér színûek, it. Az összetevôk között a hozzáadott
vízben jól oldódnak és édes ízük van. A cukrot különbözô neveken találhatjuk
köznyelvben cukor alatt a kristálycukrot meg, mint például: kristálycukor, szavagy más néven asztali cukrot értjük, charóz, glükózszirup, glükóz-fruktóz
szörp, fruktóz, dextróz stb. Az élelmiszerek cukortartal...a cukorbevitel egy része
máról információt
a feldolgozott élelmiszerekbôl
ad a csomagolásán
származik, de nem szabad
található tápérték is.
A szénhidrátokon
megfeledkezni arról a cukorbelül a cukrok kifejemennyiségrôl sem, amelyet
zés alatt találjuk a
az ételkészítés során adunk
termék összes cuaz ételekhez...
kortartalmára vonatkozó információt.
Fontos tudni azonazonban érdemes tudni, hogy valójá- ban, hogy ez magában foglalja a terban a cukrok, azaz egyszerû szénhidrá- mékben található természetes és hoztok csoportjába tartozik a glükóz (szôlô- záadott cukrokat egyaránt!
cukor), a fruktóz (gyümölcscukor), a lakMíg a cukorbevitel egy része a feltóz (tejcukor), a maltóz (malátacukor) dolgozott élelmiszerekbôl származik,
és még több más vegyület is, ahogyan nem szabad megfeledkezni arról a
a répacukorként vagy kristálycukorként cukormennyiségrôl sem, amelyet az
ismert szacharóz is.
ételkészítés során adunk az ételekhez,
vagy éppen kávéhoz, teához — ezeket
Milyen formában fordulnak elô
is figyelembe kell venni a napi cukora cukrok az étrendünkben?
bevitel szempontjából.
Táplálkozási szempontból megküA cukrok szerepe
lönböztethetünk természetes, azaz
szervezetünkben
az élelmiszerekben eredendôen
A cukrok egyszerû szénhidrátok,
jelen lévô, és a feldolgozás során az
élelmiszerekhez hozzáadott cukro- amelyek elsôsorban gyorsan elérhe26
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tô energiaforrást jelentenek szervezetünk számára. Az energiát adó tápanyagok az anyagcsere-folyamatok
során glükózra bomlanak le vagy alakulnak át, és ezt a molekulát sejtjeink
energiaforrásként hasznosítják. Rég
tudjuk azt is, hogy bizonyos szerveink, mint az agy és az izomzat számára a legfontosabb és leghatékonyabban hasznosítható energiaforrás a
cukor. Éppen ezért bizonyos helyzetekben — például intenzív fizikai megterhelés, szellemi munka esetén — az
egyszerû cukrok segítséget jelenthetnek a jó teljesítmény eléréséhez.
Egészségesebb a természetes
cukor a hozzáadott cukornál?
Sokan úgy vélik, hogy az élelmiszerekben természetes formában
található cukrok egészségesek, míg
a hozzáadott cukor, kristálycukor
egészségtelen. Ez egy tévhit, a kémiailag azonos szerkezetû cukrok
ugyanis az eredetüktôl függetlenül
azonos tulajdonságokkal bírnak. Érdemes azt is tudni, hogy az egyszerû és összetett szénhidrátok
energiatartalma is egyforma, 17 kJ,
azaz 4 kcal grammonként. Mivel
azonban a gyümölcsökbôl, zöldségekbôl, tejbôl a cukrok mellett számos hasznos tápanyaghoz is hozzájut szervezetünk — ilyenek a vitaminok, ásványi anyagok, fehérjék, élelmi rostok —, a táplálkozási ajánlások
elsôsorban az élelmiszerekhez hozzáadott cukrok bevitelének mennyiségére fókuszálnak.
Mennyi cukrot fogyasszunk?
Szervezetünk energiaigényének
több mint felét, körülbelül 50—55 százalékát javasolt szénhidrátokból fedezni.
Ezen belül természetesen nem mindegy, milyen arányban szerepelnek az
összetett és az egyszerû szénhidrátok.
A lassú felszívódású, összetett szénhidrátforrásokat érdemes elôtérbe
helyezni, de a cukroknak is megvan a
helyük az étrendünkben. Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO ajánlása
szerint hozzáadott cukrot legfeljebb a

napi energiabevitelünk 10 százalékában érdemes fogyasztani. Ez egy átlagos, ülômunkát végzô nô mintegy
2000 kcal-os energiaszükségletének
függvényében nagyjából 50 g, azaz
kb. 10—15 db kockacukornak megfelelô mennyiségû hozzáadott cukrot
jelent egy nap. Láthatjuk tehát, hogy
ami a cukorfogyasztást illeti, nem a teljes számûzés a cél, csupán az, hogy
tartsuk szem elôtt a mértéket!
Valóban egészségtelen
a cukor?
A cukrot az utóbbi években számos
vád érte, melyek szerint negatív hatással van az egészségi állapotunkra és a
testtömegünkre is. De vajon mit mutatnak a tudományos kutatások, mi igaz
ezekbôl és mi nem?
Sokan a cukorfogyasztást teszik felelôssé a cukorbetegség kialakulásáért,
holott tudományos kutatások nem tudtak egyértelmû ok-okozati összefüggést
kimutatni a cukorbevitel és a diabétesz
megjelenése között. Annak kialakulásáért sokkal inkább a hasi típusú elhízás
és a metabolikus szindróma tehetô felelôssé, mintsem önmagában a cukorbevitel. Igaz azonban, hogy a magas cukortartalmú ételek túlzott fogyasztása
növelheti a cukorbetegség rizikóját,
amennyiben az egészségtelen étrenddel, túlsúllyal és mozgásszegény életmóddal társul. Hasonló tévhit, hogy a
cukor függôséget okoz. Ilyen összefüggést nem sikerült emberek esetében
igazolni. Az édes ízek szeretete születésünktôl kezdve jellemzô ránk, és amikor
laikusok függôségrôl beszélnek, sokkal
inkább berögzôdött, rossz táplálkozási
szokásokról van szó.
Igaz azonban, hogy a cukros sütemények, cukorkák, az üdítôkben található cukor túlzott fogyasztása összefüggésbe hozható a vérzsírok szintjének emelkedésével és a szervezet
gyulladásos aktivitásának fokozódásával, így pedig a szív- és érrendszeri

betegségek kialakulásának kockázatával. Azt is elmondhatjuk, hogy a túlzott
cukorbevitel növeli a fogszuvasodás
rizikóját, különösen akkor, ha emellé
nem társul megfelelô szájhigiénia. Az
utóbbi évek kutatásai rávilágítottak,
hogy a magas cukortartalmú étrend
hozzájárulhat a túlsúly kialakulásához,
kifejezetten gyermekkorban. Mindemellett fontos kiemelni azt is, hogy a
súlyfelesleg kialakulásában számos
életmódi tényezô játszik szerepet,
amelyekbôl a cukorfogyasztás csupán
egy. A magas cukortartalmú élelmisze-

változatos étrend. Ennek az édességek, sütemények, cukortartalmú élelmiszerek fogyasztása is részét
képezheti. A kulcs a mértékletesség
elvének szem elôtt tartása: amennyiben valaki egészséges és nem rendelkezik jelentôs súlyfelesleggel,
nem indokolt teljes mértékben
számûzni étrendjébôl a cukrot. Igyekezzünk ugyanakkor legfeljebb heti
egy-két alkalommal fogyasztani
édességet, fôétkezések után, ne
pedig azok helyett. Ha az édességeket étkezésekhez kötötten esszük,

rek gyakran energiában gazdagok, így
ezek túlzott fogyasztása, mozgásszegény életmóddal társulva valóban túlsúlyhoz vezethet. Ez azonban nem
jelenti azt, hogy a hízásért önmagában
felelôssé tehetô lenne a cukor.

azzal a fogszuvasodás kockázatát is
csökkenthetjük. Ételeinket édesítsük
minél kevésbé, és ügyeljünk arra,
hogy gyermekeink már egészen kiskoruktól kezdve a kevésbé édes ízekhez szokjanak hozzá.

Hogyan illeszthetjük be
a cukrot az egészséges
életmódba?
A táplálkozástudományi szakemberek ajánlása szerint a jó egészségi
állapot alapja a kiegyensúlyozott és

Dobos-Kufcsák Judit
dietetikus,
táplálkozástudományi szakember
Antal Emese
dietetikus, szociológus,
a TÉT Platform szakmai vezetôje
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