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Cukrowy zawrót głowy



„CUKIER KRZEPI”
• Melchior Wańkowicz – 1892 – 1974. Polski pisarz, dziennikarz, reportażysta i 

publicysta. 

• Na początku lat trzydziestych Wańkowicz został doradcą reklamowym Związku 
Cukrowników. 

• 1931 wygrywa konkurs i wymyśla słynne na cały świat hasło.



• Skąd ten konkurs i w ogóle zainteresowanie ówczesnych władz RP tematem
,,słodkiego złota". To proste - cukier w drugiej Rzeczpospolitej był towarem
akcyzowym, za który państwo rokrocznie uzyskiwało dochody porównywalne z
rocznymi wydatkami na utrzymanie i budowę wszystkich krajowych dróg. O ile
zaraz po odzyskaniu niepodległości większość cukrowni była zniszczona i panował
istny deficyt tego artykułu, to w późniejszym okresie eksport cukru stanowił
poważny zastrzyk dewiz dla kraju. Niestety odbywało się to kosztem zwykłych
obywateli. W 1928 roku średnia cena cukru w Polsce wynosiła 1,55 co na dzisiejszy
przelicznik stanowiło 16 złotych! Równocześnie wytwórcy od 100 kilogramów
cukru płacili akcyzę w wysokości 37 złotych! W tym samym czasie np. Brytyjczycy
płacili za kilogram polskiego cukru w przeliczniku 17 groszy! (Pozyskiwanie dewiz-
tu mamy analogię z dzisiejszym dotowanym przez państwo eksportem węgla). Nic
więc dziwnego że przed wojna cukier to był towar dla ,,wybranych". Kartele cukrowe
odbijały sobie straty w eksporcie horrendalnymi cenami krajowymi. Przeciętnych
mieszkańców nie było stać na zakup cukru i stąd wziął się pomysł jego promowania
jako ,,zdrowego" i ,,krzepiącego". Wańkowicz wykonał dobrą robotę i dobrze
opłaconą. Plakaty ,,Cukier krzepi" w różnych formach były stałym elementem
przedwojennego polskiego krajobrazu. A jego spożycie rosło w miarę jak
wychodziliśmy z ogólnoświatowego kryzysu, cena też spadała. W 1938 roku
kilogram kosztował około 1 zł. Dla ,,wyłamujących się" z używania cukru fiskus
przygotował niespodziankę. Otóż słodzik i sacharyna mogły być produkowane
tylko pod kontrolą ,,skarbówki" i sprzedawane dla celów naukowych i
leczniczych.





SŁODKI HAJ
• Wpływ jedzenia na emocje zaczyna się już od momentu trafienia pokarmu do ust. Smak słodki jest

jednym z bardziej pożądanych w pokarmach, które spożywamy. Jest źródłem przyjemności.

• Zlokalizowany w mózgu układ nagrody odpowiada za subiektywne odczuwanie przyjemności.
Ponadto, układ ten odgrywa istotną rolę w mechanizmie powstawania uzależnień, w tym
uzależnień od substancji psychoaktywnych (heroiny, kokainy, alkoholu), ale również od
preferowanych pokarmów.

• Brak pożywienia, a co za tym idzie obniżenie poziomu glukozy we krwi wywołuje głód, który
silnie motywuje organizm do poszukiwania pokarmu. Dostarczenie pokarmu silnie pobudza
układ nagrody, czego konsekwencją jest osiągnięcie przyjemności.

• Mózgowy układ nagrody - jego działanie stymulowane jest przez grupę neuroprzekaźników,
do których należą: dopamina, serotonina, noradrenalina i endogenne peptydy opioidowe.



HORMONY SZCZĘŚCIA
• Serotonina - jest ważnym czynnikiem regulującym apetyt, nastrój oraz preferencje odnośnie

spożycia węglowodanów, białka i tłuszczu posiłki bogate w węglowodany, a ubogie w białko
zwiększają produkcję serotoniny. Ludzki głód może być zaspokojony przez wiele pokarmów, jednak
tylko spożywanie niektórych pokarmów wiąże się z uczuciem prawdziwej przyjemności. Szczególne
miejsce zajmują węglowodany, a zwłaszcza cukry proste. W 1990 roku zdefiniowano zjawisko zaburzenia
apetytu i nastroju, charakteryzujące się niemal nieodpartą chęcią spożywają pokarmów słodkich.
Zjawisko to koresponduje z wcześniejszą teorią dotycząca tzw. uzależnienia od węglowodanów,
zakładającą, iż nadmierne spożywanie bogatej w węglowodany żywności, wynika z niedoboru serotoniny.

• Dopamina - sygnalizuje uczucie sytości oraz czy potrzeby metaboliczne i psychiczne zostały
zaspokojone. Nadmierne i powtarzające się spożywanie słodyczy podnosi poziom dopaminy i
opioidów (w podobny sposób jak zażywanie narkotyków), co zwiększa ilość odpowiednich receptorów, a
więc trzeba zjeść więcej czegoś słodkiego, aby odczuć “zaspokojenie”. Ponadto obserwuje się zjawisko
„odstawienia” od słodyczy. Ich brak powoduje nagłe zmniejszenie poziomu dopaminy i opioidów w
układzie nagrody, co skutkuje objawami jak przy odstawieniu substancji psychoaktywnych.

• Układ opioidow - osoby, u których ten układ jest mniej aktywny, są bardziej wrażliwe na efekty
związane z konsumpcją słodkich produktów. Uczucie przyjemności związane z konsumpcją słodkich
produktów szybko poprawia nastrój. Częste spożywanie tych produktów powoduje regularną
produkcję endogennych opioidów, a w konsekwencji zwiększenie liczby i aktywności receptorów
opioidowych. To z kolei może prowadzić do nadmiernej konsumpcji tego typu produktów.





KRÓTKI FILM O UZALEŻNIENIU
• https://www.youtube.com/watch?v=rLHvyud1zYY

https://www.youtube.com/watch?v=rLHvyud1zYY


PODŁOŻE PSYCHOLOGICZNE

• Najczęściej wspominany mechanizm to efekt oczekiwań (samospełniająca się
przepowiednia). Coś słodkiego poprawia nam nastrój, ponieważ wierzymy, że daje taki efekt – w
konsekwencji po spożyciu takiego produktu nasz nastrój się poprawia.

• Psychologiczne działanie jest też związane z naszymi przyzwyczajeniami i przekonaniami.
Jeżeli jako dzieci dostawaliśmy na pocieszenie albo w nagrodę od rodziców czy dziadków czekoladę,
to jako osoby dorosłe będziemy się pocieszać bądź nagradzać słodkościami.

• Reklamy – słodkie produkty są w nich przedstawiane jako świetna przekąska podczas przerwy w
codziennych zajęciach, chwila relaksu, odprężenia i przyjemności. Od razu słodkie zaczyna nam
się kojarzyć z czymś miłym i mamy ochotę poddać się choć na moment tej cudownej słodkiej
błogości. W ten sposób dajemy się złapać w sidła podświadomej perswazji przekazów reklamowych.

• Innym psychologicznym efektem jest wpływ węglowodanów na uczucie zmęczenia czy senności po
spożytym posiłku. O ile natychmiastowym skutkiem spożycia węglowodanów jest przypływ
energii, to po dłuższym czasie uczucie senności i zmęczenia narasta.



SŁODKIE DZIECI
• Drażliwość i rozchwianie emocjonalne,

• Problemy z koncentracją uwagi,

• Problemy z motywacją,

• Problemy z odpornością.



WIĘCEJ CUKRU 
TO 

MNIEJ ZDROWIA
Obecnie przeciętny Polak 
przyjmuje 30 łyżeczek cukru 
dodanego dziennie, 
Australijczyk 40 a 
Amerykanin aż 60. 
Długotrwała nadpodaż cukru 
prowadzi do otyłości a ta 
między innymi do miażdżycy, 
cukrzycy, nadciśnienia 
tętniczego, stanów zapalnych 
czy niektórych nowotworów. 
Polska zalicza się do krajów, 
gdzie najszybciej rośnie 
odsetek osób z nadwagą i 
otyłych.



• W jakich produktach możemy znaleźć cukier?

• Kogo i jak oszukują koncerny?
• Kowalski,
• Osoby chcące zmienić swoje nawyki żywieniowe.

• Bez cukru - w składzie cukru nie widać, ale za to jest syrop glukozowo-fruktozowy, słodzik aspartam
czy acesulfam K, syropem cukru inwertowanego i inne wynalazki.

• 0 % tłuszczu – tłuszcz jest nośnikiem smaku, dlatego też produkty z jego udziałem tak bardzo nam
smakują. Co w takim razie z produktami, które zostały go pozbawione? Przecież coś musi
zrekompensować zmianę smaku powstałą wskutek usunięcia tego składnika. No właśnie, cukier
oczywiście! Morze cukru, w najróżniejszych postaciach. Bardzo często właśnie produkty 0%
tłuszczu są gorszym wyborem niż “zwykłe” odpowiedniki, ponieważ zawierają więcej cukru i
więcej dodatków do żywności.

• Produkty owocowe - napoje, wody smakowe, jogurty, serki. Przecież każdy wie, że owoce to samo
zdrowie, witaminy, naturalnie występujący cukier. No właśnie, w świeżym jabłku, pomarańczy,
truskawkach czy borówkach – rzeczywiście. Ten naturalnie występujący cukier, potrafi zaspokoić
chęć na smak słodki i jest to świetna alternatywa wobec słodyczy zawierających cukier
dodany. Niestety dla wielu osób taki poziom słodkości jest zbyt niski w stosunku do tego, do którego
są przyzwyczajeni od dziecka spożywając przetworzone produkty bogate w cukier. Wielu nie byłoby
usatysfakcjonowanych kupując jogurt z owocami, w którym jedynym źródłem słodkiego smaku są np.
truskawki. I jak zawsze na pomoc przychodzi cukier pod różnymi postaciami. Co najbardziej
przerażające, nietrudno już spotkać w sklepie taki jogurt malinowy, w którego składzie znajduje się
minimalna ilość malin czy jogurt o smaku malinowym, w którym owoce zastąpiono aromatem. Ale
przecież najważniejsze, że konsument jest zadowolony, bo nawet jedząc „ zdrowo”, ciągle utrzymuje
wysoki poziom słodkości.

• Produkty “light” – czyli produkty lekkie, “fit”, a może jednak “fat”? Płatki typu fitness, batoniki
musli, zbożowe ciasteczka = ogromna ilość cukru.



53 MASKI CUKRU

NIE ZA PROSTE CUKRY PROSTE
• cukier buraczany /cukier brązowy /cukier trzcinowy /cukier 

trzcinowy nierafinowany /cukier kokosowy /cukier palmowy 
/cukier owocowy /cukier inwertowany /cukier puder /glukoza
/fruktoza /sacharoza /laktoza/ maltoza /maltodekstryny
/dekstryny /maltotrioza /dekstroza /syrop glukozowy /syrop 
fruktozowy /syrop cukrowy /syrop cukru brązowego /syrop 
buraczany /syrop z buraków cukrowych /syrop sacharozowy /syrop 
maltozowy /syrop glukozowo-fruktozowy /syrop skrobiowy /syrop 
cukru inwertowanego /syrop kukurydziany /syrop ryżowy /syrop z 
agawy /syrop klonowy /syrop daktylowy* /melasa buraczana* 
/melasa trzcinowa* /melasa karobowa* /inwert /karmel /miód 
naturalny /miód sztuczny /słód jęczmienny /słód żytni /syrop 
słodowy /ekstrakt słodowy /ekstrakt słodu jęczmiennego /ekstrakt 
słodowy jęczmienny /ekstrakt jabłkowy /zagęszczony sok jabłkowy 
/zagęszczony sok winogronowy /koncentrat winogronowy /mleko 
skondensowane /skondensowana słodka serwatka



ETYKIETY
W żywności mamy 3 główne źródła energii (kalorii) – białka, tłuszcze i węglowodany. Węglowodany 
dzielimy na:

• węglowodany złożone. Węglowodanem złożonym jest skrobia, która występuje przede 
wszystkim w ziarnach zbóż, ziemniakach, nasionach roślin strączkowych. 

• węglowodany proste (inaczej cukry) dzielimy na: 

• jednocukry (monosacharydy) 

• glukoza – zwana też cukrem gronowym, ponieważ w dużej ilości występuje w winogronach; jest 
podstawowym źródłem energii dla naszego organizmu i to ona znajduje się w naszej krwi (badanie 
poziomu cukru we krwi to tak naprawdę badanie poziomu glukozy we krwi); wszystkie węglowodany, 
które spożywamy, przekształcane są przez nasz organizm w glukozę – jedne szybciej, inne wolniej; dla 
prawidłowego funkcjonowania bardzo ważne jest utrzymanie stężenia glukozy we krwi na 
odpowiednim poziomie – ani za niskim ani za wysokim, co gwarantuje spożywanie skrobi z 
produktów pełnoziarnistych;

• fruktoza – tak zwany cukier owocowy,

• galaktoza – występuje właściwie tylko jako składowa laktozy



• dwucukry (disacharydy),

• sacharoza (glukoza + fruktoza) – sacharoza to jest właśnie to, co nazywamy cukrem; występuje w 
burakach cukrowych czy trzcinie cukrowej,

• laktoza (glukoza + galaktoza) – jest to tzw. cukier mleczny,

• maltoza (glukoza + glukoza) – zwana cukrem słodowym; składa się z dwóch połączonych ze sobą 
cząsteczek glukozy; znajduje się w syropach i słodach wytwarzanych ze zbóż, np. słodzie 
jęczmiennym – składniku piwa czy syropie ryżowym.

• trójcukry i czterocukry.



Równanie Cukrasa
• Jogurt truskawkowy – cukry: 10 g w 100 g produktu, 2% truskawek.

jogurt naturalny =  6 g cukrów (czyli w tym przypadku jest to naturalnie 
występująca laktoza) w 100 g, czyli ten przykładowy jogurt truskawkowy 6 g 
laktozy + 4 g cukru dodanego w 100 g  produktu = 1 łyżka cukru 

• Dżem wiśniowy – cukry: 35 g w 100 g produktu, sporządzony z 40 g owoców na 
100 g produktu.
W 100 g wiśni znajduje się 10 g cukrów, czyli w 
• 40 g owoców to 4 g fruktozy.  4 g fruktozy + 31 g cukru dodanego w 100 g 

produktu = 7,75 łyżek cukru, 

• Ketchup – cukry: 31 g w 100 g produktu, pomidory: 198 g na 100 g ketchupu.
W 100 g pomidorów jest 2,4 g cukrów, więc w 198 g jest ich 4,8 g. 
• 4,8 g naturalny cukier + 26,2 dodany cukier = 6,55 łyżek cukru na 100 g 

produktu.



CAŁY TEN 
CUKIER

https://www.youtube.com/watch?v=Bm
OqtLVTW-Y

https://www.youtube.com/watch?v=BmOqtLVTW-Y

	Slajd numer 1
	Cukrowy zawrót głowy
	„CUKIER KRZEPI”
	Slajd numer 4
	Slajd numer 5
	SŁODKI HAJ
	HORMONY SZCZĘŚCIA
	Slajd numer 8
	KRÓTKI FILM O UZALEŻNIENIU
	PODŁOŻE PSYCHOLOGICZNE�
	SŁODKIE DZIECI
	WIĘCEJ CUKRU TO �MNIEJ ZDROWIA
	Slajd numer 15
	53 MASKI CUKRU
	ETYKIETY
	Slajd numer 18
	Równanie Cukrasa
	CAŁY TEN CUKIER

