
Temat: Dbam o własne zdrowie. Cukier mój przyjaciel czy wróg? 

Kochani! Porozmawiamy sobie dzisiaj o zdrowym stylu życia. Wiemy już, co 

powinniśmy robić, by zachować zdrowie na dłużej- mówiliśmy już o tym na 
lekcjach wychowawczych.  

Dzisiaj chciałabym się skupić na spożywanym przez nas cukrze… 

Lubisz słodkie napoje gazowane? Z pewnością tak! A kiedy po raz ostatni jadłeś 

batona, po brzegi wypełnionego czekoladą? Słodycze są bardzo smaczne, jest to 

kwestia bezdyskusyjna. Jednak mówimy głośno o tym, jak bardzo nadmiar 

cukru i substancji, które się pod niego podszywają, może zaszkodzić lub nawet 

uzależnić. Poznaj zaskakujące faktów dotyczące spożywania cukru i zastanów 

się, czy może warto dzisiaj nie zjeść tego batona? Czy sięgasz po słodkie bo 

chcesz zjeść coś słodkiego, czy dlatego, że przytrafiło Ci się coś przykrego i 

chcesz sobie poprawić humor? Słodycze często traktujemy jako odpowiedź na 
nasze emocjonalne potrzeby, a nie tędy droga!  

Większość z nas lubi słodycze, ale też coraz więcej osób zastanawia się nad 

tym, czy nadmierne spożycie cukru nam służy? Cieszymy się, że świadomość 

dotycząca żywienia wzrasta, ale nic nie stoi na przeszkodzie, byś dowiedział się 

o cukrze jeszcze więcej. Wiecie, że cukier zawierają nie tylko słodycze, ale i 

produkty, które jemy na co dzień, np. chleb, mleko, płatki śniadaniowe, 

musztarda itp.???  

Cukier to jedna z najczęściej spożywanych substancji przez ludzi. Warto poznać 
kilka ciekawostek na temat tego produktu. 

 

1. Cukier jest jedynym smakiem, który każdy człowiek zna od momentu 

narodzin. 

2. Czy wiesz, że cytryny zawierają w sobie więcej cukru niż truskawki? 

3. W XVI wieku cukier nazywany był białym złotem. W Londynie łyżeczka 

cukru kosztowała równowartość 5 dolarów. 

4. Cukier jest jednym z najstarszych składników znanych ludzkości. Mieszkańcy 

Nowej Gwinei odkryli cukier ok. 800 roku p.n.e.. 

5. To Krzysztof Kolumb jako pierwszy przywiózł ze swojej wybitnej podróży 

pierwszą trzcinę cukrową do Ameryki. 

6. Światowa produkcja cukru przekracza 100 milionów ton rocznie. 



7. Sukluroza, pochodna sacharozy jest ok. 600 razy słodsza od zwykłego cukru. 

8. Największym konsumentem cukru na świecie są Indie. 

9. Największymi producentami cukru w Unii Europejskiej są Francja, Wielka 

Brytania i Polska. 

10. Cukier jest świetnym składnikiem domowych kosmetyków takich jak pelling 

czy maska złuszczająca. 

11. Cukier pomaga w wielu przypadkach jako substancja konserwująca. Dodany 

do pojemnika z serami może zapobiec jego zepsuciu. 

12. Cukier rozmieszany w ciepłej wodzie pozwala pozbyć się uporczywych 

plam z ubrań. Szczególnie plam z błota i trawy. Nigdy nie sprawdzałam 

osobiście, ale wkrótce to sprawdzę. 

 

13. Przechowywanie ciast i wypieków w szczelnym pojemniku razem z kilkoma 

kostkami cukru sprawa, że dłużej pozostają świeże. 

 

14. Aby pozbyć się z rąk uporczywych tłustych zabrudzeń, rozpuść w wodzie 

cukier z mydłem. Jeśli zaś dłonie pobrudziłeś farbą czy smarem, zmieszaj cukier 

pół na pół z oliwą z oliwek. Taką mieszaniną pocieraj dłonie przez kilka minut, 

aż zabrudzenia znikną. Przy okazji świetnie nawilżysz skórę. 

15. Posypanie ran cukrem przyspiesza ich gojenie i zabija bakterie. 

 

16. Wyssanie kostki cukru to dobry sposób na poparzony język. 

 

Zobaczcie ile cukru jest w popularnych produktach, które zjadamy… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gMMtdL4kTJw 

Spożywamy średnio 50 kg cukru rocznie i to nie chodzi tylko o słodycze, ale i o 

cukier zawarty w różnych produktach spożywczych. Już wiesz, że cukier 

znajduje się w takich produktach jak ser żółty, keczup, musztarda czy chleb. 

Czytaj etykiety! 

Zalecana dzienna dawka cukru = mniej niż 5% dziennego zapotrzebowania 

kalorycznego (średnio 2000 kcal) = 100 kcal = 25 g ze wszystkich produktów. 

https://www.youtube.com/watch?v=gMMtdL4kTJw


Co więcej- cukier jest sprytnie ukryty w produktach pod różnymi, innymi 

nazwami - syropu glukozowo-fruktozowego, syropu klonowego, zawiesin 

syropu klonowego, syropu z brązowego ryżu, dekstrozy, fruktozy, 

maltodekstryny, skrobi modyfikowanej, melasy, sacharozy, koncentratów soków 

owocowych, wysoko-fruktozowego syropu klonowego, czy nawet miodu. Bądź 

sprytniejszy i nie daj się zwieść! 

Dbanie o zdrowie nie jest łatwe. Zmiana zwyczajów początkowo wymaga sporo 

wysiłku, jednak z czasem zdrowe nawyki wchodzą w krew i stają się 

oczywistością - wraz ze wzrostem energii i poprawą samopoczucia idzie w 

parze „Zdrowie” przez wielkie „Z”. A chyba nie ma cenniejszej rzeczy bowiem, 
jak mówił nasz słynny poeta Jan Kochanowski: 

 

„Szlachetne zdrowie, 

nikt się nie dowie, 

jako smakujesz 
aż się zepsujesz” 

PS Uwaga! Audycja zawierała lokowanie produktu. 


