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3. fejezet

A cukor maga az ördög

Mindannyian jól tudjuk, milyen 
nehéz lemondani a cukorról. De 
ha nem űzöd ki az étrendedből 
ezt a sátánfajzatot, soha nem le‑
szel jónő! Nézz körül a konyhád‑

ban, és tudatosítsd magadban, hogy mely pontjain 
ólálkodik a gonosz. Valószínűleg olyan helyeken fo‑
god felfedezni, ahol álmodban sem vártad volna. 
Olvasd csak el, mik az összetevői a reggeli ga bo na‑
pe hely nek, a kenyérnek, a keksznek, a rágcsáknak, 
meg mindennek! A cukor olyan, mint a kokó, és a 
kajagyárosok tudják, hogy ha belenyomják a termé‑
keikbe, a nyakukra fogsz járni az újabb és újabb dó‑
zisért.
 De mi is valójában ez a pokolfajzat? Legegysze‑
rűbb formájában a cukornád és a cukorrépa nedve. 
Tehát növényi nedv: az olyan jóféle dolog, igaz? Igaz, 
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ha mértékkel és a legegyszerűbb, nyers formájában 
juttatod be a szervezetedbe. Csakhogy a finomítás 
során nyomtalanul eltűnik belőle az összes enzim, 
rost, vitamin.18 Először kipréselik a cukornádból a 
levét, majd megfőzik, hogy besűrűsödjön és kikris‑
tályosodjon. Utána centrifugázzák, avagy kipörge‑
tik, hogy kimenjen belőle a szirup, majd átmossák 
és átszűrik, hogy eltávolítsák belőle mindazt, ami 
nem cukor, és színtelenítsék. (Apropó, a cukorszű‑
rők rendszerint elszenesedett állati csontokból ké‑
szülnek. Pfuj, de ocsmány dolog ez!) Végül pedig 
kiszárítják, majd csomagolják a cukrot. Láthatod, 
hogy a finomított cukornak nincs tápértéke. Ráa‑
dásul rendszerint olyan kajákba kerül, amelyek to‑
csognak a zsírban, és tele vannak hasznavehetetlen 
kalóriákkal meg koleszterinnel. Olyan kajákra kat‑
tansz rá tehát (a cukortartalmuk miatt), amelyek‑
ben jó sok a zsír, méghozzá a telített zsír, valamint a 
hidrogénezett olaj és a kalória. A finomított cukrot, 
amely egyszerű szénhidrát, összefüggésbe hozták 
a hi po gli ké miá val, az élesztőgomba‑túltengéssel 
(nézd csak meg a bugyidat!), az immunrendszer le‑
gyengülésével, a hiperaktivitással, a figyelem hiány‑ 
nyal, a máj és a vese megnagyobbodásával, a vér 
húgysavszintjének növekedésével, különféle men‑
tális és érzelmi zavarokkal, a fogszuvasodással, va‑
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lamint az agyi neurotranszmitterek egyensúlyának 
felbomlásával.19 És a finomított cukor a tetejébe 
még hizlal is! A fölösleget a máj tárolja glikogén for‑
májában, de a máj előbb‑utóbb telítődik, és zsírsa‑
vak formájában visszaküldi a cukrot a véráramba.20 
És mit gondolsz, hol köt ki az a zsír? Hát a dereka‑
don, a hasadon, a combodon meg a seggeden!
 A  cukoripar Amerikában nagy biznisz: az Egye‑
sült Államok a világ legnagyobb cukroskaja‑expor‑
tőre. Nem elég, hogy az amerikai honpolgárokat 
mérgezzük, muszáj elcsesznünk pár koszos dollá‑
rért az egész világot…
 A  másik gazfickó, amely irgalmatlan mennyisé‑
gű kajába jut be valamilyen úton‑módon, a magas 
fruktóztartalmú kukoricaszirup. A  gyártók imád‑
ják, mert igen sokoldalú, és szinte mindenbe be le‑
pa kol ják: a dzsúszba, a szénsavas löttyökbe, a sör‑
be, a joghurtba, az energiaszeletekbe, a sütikbe, a 
cukorkába, a kenyérbe, sőt még a mirelit cuccokba 
is. A  magas fruktóztartalmú kukoricaszirup még 
alaposabb feldolgozási folyamaton esik át, mint a 
cukor, és édesebb is annál. A farmereknek viszont 
jó barátja, mert olcsó az előállítása. A finomított cu‑
korhoz hasonlóan a kukoricaszirup is negatív, sőt, 
drámai hatással van a vércukorszintünkre. Az Ame-
rican Journal of Clinical Nutrition által végzett kuta‑



30 A cukor maga az ördög

tások szerint a cukorbetegség és az elhízás közvet‑
lenül összefügg a finomított cukor, illetve a magas 
fruktóztartalmú kukoricaszirup fogyasztásával.21

 Nem azt mondjuk, hogy soha többé ne egyél 
egy darab sütit se, hiszen azt azért mindenképpen 
szeretnénk elkerülni, hogy zavargások törjenek ki 
miat tunk. Csupán azt javasoljuk, hogy keresd meg a 
finomított cukor természetes, egészségesebb alter‑
natíváit. A toplistát az agavénektár vagy agavészi‑
rup vezeti. Ez a magas tápértékű édesítőszer egye‑
nesen jótékony hatást gyakorolhat az egészségedre. 
Nem tartalmaz ugyanis a feldolgozás során beleke‑
rült vegyi anyagokat, a nyers (tehát abszolút feldol‑
gozatlan) kiadásában pedig vitaminok és ásványi 
anyagok is vannak. Bármilyen termékben, bármely 
recept elkészítésekor nyugodtan használható a cu‑
kor helyett.
 A  másik nyertes a sztívia avagy jázminpakóca, 
amelyet egy Paraguayban talált növényből nyernek 
ki. A  japánok már évtizedek óta, a dél‑amerikaiak 
pedig évszázadok óta alkalmazzák ezt az édesítő 
csodaszert. Ezenkívül a világ minden táján százmil‑
liók használják a vércukorszintjük kiegyensúlyozá‑
sára, az édesség utáni kínzó vágyuk csillapítására, 
valamint a jó emésztés elősegítésére. Ismert továb‑
bá az antimikrobiális (azaz a baktériumok növeke‑
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dését gátló) hatása is. Csakhogy a sztívia sajnálatos 
módon az Egyesült Államok legelismeretlenebb 
édesítőszere. Ebben a természetes, gyógynövényi 
eredetű édesítőszerben egy darab kalória sincs, to‑
vábbá nincs glikémiás indexe (azaz nem változtatja 
meg a vércukorszintet), és még a cukorbetegek szá‑
mára is biztonságos a fogyasztása. Az Élelmiszer‑ és 
Gyógyszerügyi Hatóság mindezek ellenére, az intel‑
ligensebb állatfajok számára abszolút érthetetlen 
okokból, nem hajlandó jóváhagyni a sztívia élelmi‑
szertermékekben való felhasználását.22 Lehet, hogy 
együtt hálnak a cukoripar fejeseivel…
 Jól helyettesítheti még a finomított cukrot a sűrí‑
tett cukornádlé, a Sucanat, azaz a teljes értékű, nyers 
nádcukor, a barnarizs‑szirup, az  árpamaláta‑szirup, 
a rapadura cukor, a turbinado cukor, a nyerscukor, a 
répacukor, a datolyacukor, a juharszirup, a melasz, 
valamint a fekete melasz. (Egyes cégek hab zás gátló 
hatása miatt disznózsírt tesznek a juharszirupba, 
ezért győződj meg róla, hogy biztosan 100%‑os tisz‑
taságú, organikus terméket vásárolsz‑e!) Azért ne 
pisild össze magad a gyönyörűségtől, de a felsorolt 
természetes édesítőszerek mind tartalmaznak leg‑
alább egyet az alábbi, jótékony egészségügyi hatású 
cuccok közül: enzimek, kalcium, vas, kálium, fe‑
hérje, B‑vitaminok, magnézium, króm, rost, folsav. 
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Egyikben‑másikban még összetett szénhidrátok is 
vannak.23 Nem azt mondjuk, hogy reggelire, ebédre 
és vacsorára is egyél természetes édesítésű muffint. 
Hanem azt, hogy a kecske is jóllakhat, és a káposz‑
ta is megmaradhat… vagy inkább azt, hogy ehetsz 
tortát, de azért maradjon is belőle! A  lényeg, hogy 
használd a fejed akkor is, ha az elfogyasztott édes‑
ségmennyiségről van szó.
 Most pedig dobpergést kérünk, mert felsorolunk 
néhányat a kedvenc édességeink közül: Uncle Eddie‑
féle vegán sütik, Tropical Source vagy Terra Nost‑
ra csokiszeletek, a Back to Nature vagy a Country 
Choice Oreo‑koppintásai, organikus Fig Newman 
fügés süti, valamint a Sun Flour Baking Co. és az 
Alternative Baking Co. összes sütije.
 Most, hogy a természetes édesítőszerekkel kap‑
csolatos jó híreket már hallottad, itt az ideje, hogy 
előrukkoljunk a sok‑sok rossz hírrel is. Az, ugye, 
nyilvánvaló, hogy a finomított cukor rossz neked, 
ahogy a magas fruktóztartalmú kukoricaszirup is. 
És ha netán az első fejezet alatt a seggedbe dugtad 
volna a fejed, elmondjuk még egyszer: Soha többé 
ne egyél‑igyál aszpartámot tartalmazó ter‑
méket! Beleértve a diétás szénsavas löttyöket is, 
meg mindazon cukormentes kajákat, amelyekben 
NutraSweet vagy Equal van.
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 Az Élelmiszer‑ és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) 
nyolcszor utasította el az aszpartám engedélyezését. 
Az aszpartámot kifejlesztő cég, a G.D. Searle élén 
álló Daniel C. Searle 1973‑ban próbálta engedélyez‑
tetni az édesítőszert. A  jelek szerint egy csöppet 
sem zavarta, hogy dr. John Olney neurológus és 
Ann Reynolds kutató (akiket pedig ő maga fogadott 
fel) jelentésében veszélyesnek minősítette az asz‑
partámot. Dr. Martha Freeman, az FDA Anyagcse‑
re‑ és Endokrin Gyógyszertermékek Osztályának 
munkatársa kijelentette: „A vizsgálatra benyújtott 
információ nem elegendő a klinikai biztonság tudo‑
mányos értékeléséhez.” Freeman azt javasolta, hogy 
amíg nem bizonyosodik be az aszpartám biztonsá‑
gos volta, ne engedélyezzék a termék forgalmazását.
 De az ajánlását, sajna, nem vették figyelembe, és 
Searle 1974‑ben valahogy megkapta az engedélyt az 
aszpartám száraz élelmiszerekben való használatá‑
ra. Onnantól viszont egy csöppet sem volt sima az 
ügy: az FDA 1975‑ben munkacsoportot állított fel 
Searle tesztelési módszereinek vizsgálatára. Phil‑
lip Brodsky, a munkacsoport vezetője kijelentette, 
hogy ilyen durva dolgokat még életében nem látott, 
és manipuláltnak minősítette az eredményeket. Mi‑
előtt az aszpartám ténylegesen bekerülhetett volna 
a száraz élelmiszerekbe, dr. John Olney Jim Turner 
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ügyvéd és fogyasztóvédő segítségével benyújtotta a 
jóváhagyó döntés elleni tiltakozását.24

 Az FDA  1977‑ben felkérte az államügyészséget, 
hogy indítson vádesküdtszéki eljárást Searle ellen, 
amiért „tudatosan hamis színben tüntette fel a 
teszteredményeket, fontos tényeket hallgatott el, 
és valótlan állításokat tett az aszpartám biztonsági 
vizsgálata során”. A Searle elleni nyomozást vezető 
ügyész nem sokkal ezután állásajánlatot kapott a 
Searle‑t képviselő ügyvédi irodától. Még abban az 
évben lemondott ügyészi hivataláról, és visszaadta 
az ügyet. Emiatt a vádesküdtszéki vizsgálat kése‑
delmet szenvedett, a vádak elévültek, a vizsgálatot 
beszüntették. És az ügyész elfogadta a Searle‑féle 
ügyvédi iroda állásajánlatát.25 Milyen meglepő…
 1980‑ban az FDA  által felállított szakértői bi‑
zottság megállapította, hogy az aszpartámot nem 
szabadna engedélyezni. A bizottság jelentésében ez 
állt: „Nem mutattak be megfelelő bizonyítékokat 
arra vonatkozóan, hogy az aszpartám biztonság‑
gal használható élelmiszerek adalékanyagaként.” 
Aztán 1981‑ben kinevezték az FDA  élére Arthur 
Hull Hayest. Hat szakértő közül három ellenezte 
az engedélyezést, de Hayes felülbírálta a tudomá‑
nyos vizsgálóbizottság álláspontját, és jóváhagyta 
az aszpartám száraz élelmiszerekben történő kor‑
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látozott felhasználását. 1983‑ban pedig elérte azt 
is, hogy italokra is kiterjesszék az engedélyt, pedig 
a Nemzeti Üdítőital Szövetség arra kérte az FDA‑t, 
hogy halassza el a jóváhagyást, hogy további vizsgá‑
latokat végezhessenek. Hayes még ugyanabban az 
évben távozott az FDA‑tól, mert etikátlan magatar‑
tás vádja merült fel ellene. Az Egészségügyi és Hu‑
mánszolgáltatási Minisztérium belső ügyosztálya 
vizsgálatot indított Hayes ellen, aki a vád szerint 
ajándékokat fogadott el az FDA felügyelete alá tar‑
tozó cégektől. Hayes ugyanakkor a G.D. Searle PR‑
cégének tanácsadója lett. Érdekes… Az FDA végül 
szorgalmazta, hogy a kongresszus kezdeményezzen 
eljárást Searle ellen, amiért hamis vagy hiányos 
teszteredményeket nyújtott be a kormánynak az 
aszpartámról.26 Az ügyre kijelölt két államügyész 
azonban úgy döntött, hogy nem indítanak eljárást 
– majd később átigazoltak a Searle‑t képviselő ügy‑
védi irodához. Bámulatos! Az FDA pedig 1996‑ban 
korlátozás nélkül engedélyezte az aszpartám hasz‑
nálatát, holott az a szervezetbe bejutva elismerten 
nem kevesebb mint 92 különböző tünetet váltott 
ki.27 Zseniális!
 Annyian betegedtek meg ettől a szartól, hogy már 
az aszpartám áldozatait támogató csoportok is van‑
nak. Egy kis ízelítő az FDA által felsorolt 92 mellék‑
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hatás listájáról: agykárosodások, emlékezetvesztés, 
idegsejt‑károsodás, migrén, reprodukciós zavarok, 
elmezavar, vakság, ízületi fájdalom, Alz hei mer‑kór, 
puffadás, idegrendszeri zavarok, hajvesztés, foko‑
zott étvágy, súlygyarapodás.28

 Az aszpartám egy egymilliárd dolláros üzlet.29 
A Nem zeti Igazságügyi Liga perek egész sorát indí‑
totta az aszpartámot alkalmazó élelmiszergyártók 
ellen azzal a váddal, hogy mérgezik a lakosságot. 
Egy 2004 szeptemberében benyújtott kollektív ke‑
reset 350 millió dollár kártérítést követelt a Nutra‑
Sweet től és az Amerikai Diabétesz Szövetségtől. 
A  periratokban megnevezik Donald Rumsfeld vé‑
delmi minisztert is, aki latba vetette politikai befo‑
lyását, hogy elérje az aszpartám FDA általi engedé‑
lyezését.30

 A  NutraSweet és az Equal aszpartámot tartal‑
maz. Ha ez a vegyület bejut a szervezetbe, egyik 
összetevője, a metil‑alkohol, formaldehiddé alakul 
át, amely halálos neurotoxin, azaz idegméreg.31 
Az Equal az aszpartámon kívül a fenilalanin nevű 
aminosavat is tartalmazza. A  fenilalanin normál 
körülmények között is jelen van az agyban, de a 
kelleténél magasabb szintje növeli a szélütés koc‑
kázatát, és depresszióhoz, valamint skizofréniához 
vezethet.32 Nincs kisebbik rossz: a NutraSweet is, az 
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Equal is gonosz. De a Sweet & Low sem szent: ez a 
mesterséges édesítőszer ugyanis szaharint tartal‑
maz, ami egy szénvegyület.33 Tartózkodj tőle!
 És ha már ilyen jól mulatunk, rugdossuk ki a 
szart a Splenda nevű újabb keletű édesítőszerből is. 
A Splendát úgy állítják elő, hogy klórozzák a cukrot, 
és ezzel megváltoztatják a molekuláris szerkezetét. 
A  késztermék neve szukralóz. A  méregkeverők a 
kalóriamentességével próbálják eladni, és azt állít‑
ják, hogy cukorbetegek számára is biztonságos a fo‑
gyasztása. Az FDA 98%‑os tisztaságúnak mondja, a 
fennmaradó 2% pedig kis mennyiségű nehézfémet, 
metanolt és arzént tartalmaz.34 Hát istenkém, leg‑
alább nincs benne kalória! Ugyan mit számít az a 
kis arzén? A szukralózról kiderült, hogy a követke‑
zőket okozza: hasmenés, szervi, genetikai, immun‑
rendszeri és reproduktív károsodás, máj‑ és vese‑
duzzanat, valamint magzati testsúlycsökkenés.35 
Nagyszerű termék, tényleg! Dr. Joseph Mercola ezt 
írja A  szukralóz potenciális veszélyei című cikkében, 
amely a Consumers’ Research nevű nonprofit szer‑
vezet magazinjában jelent meg: „Nincs egyértelmű 
bizonyíték arra, hogy a cukrot helyettesítő szerek 
elősegítenék a testsúlycsökkenést. Arra viszont van 
bizonyíték, hogy ezek az anyagok stimulálhatják az 
étvágyat.”36
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 A  Splenda ellen nem csupán számos kollektív 
per indult, hanem még a Nemzeti Cukorszövet‑
ség elnöke és az Equal gyártója is fegyverbe szállt 
ellene. Mindketten beperelték a Splenda gyártóit 
a  fogyasztók félrevezetése miatt, mondván, hogy 
a cég természetesnek próbálja beállítani a termé‑
ket, holott az „intenzív feldolgozás során előállított 
kémiai vegyület”. De ne hidd, hogy a mesterséges 
édesítőszerek, illetve a cukoripar óriásai egyszer 
csak törődni kezdtek a nép egészségével! Csupán 
arról van szó, hogy a Splenda ügyes mar ke ting stra‑
té giá ja tönkrevágja az eladási mutatóikat. De még 
dr. Michael F. Jacobson, a Közérdeket Szolgáló Tu‑
domány Központ ügyvezető igazgatója is kénytelen 
volt egyetérteni velük, pedig ő általában kritikusan 
viszonyul a Nemzeti Cukorszövetséghez: „A hirde‑
tésekben és a termékek címkéjén valós adatokat kell 
közölni, és nem szabad félrevezetni a fogyasztót, 
akár egészséges, akár egészségtelen termékről van 
szó.”37

 Nyilvánvaló, hogy a mesterséges édesítőszerek 
és a finomított cukor számos okból rossz neked. 
Mondunk még egy példát. A  szervezetünkben fo‑
lyamatosan zajlik egy finom kiegyensúlyozó me‑
chanizmus: a pH‑érték helyreállítása. Alapvetően 
mindennek megvan a maga pH‑értéke, amit meg‑
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eszünk. Emésztéskor (az étel ásványianyag‑tartal‑
mától függően) savas vagy alkalikus, azaz lúgos 
hamu marad a szervezetben. Figyelem, meglepetés: 
a mesterséges édesítőszerek erősen savképző ha tá‑
súak! (Ahogy a kávé, a túlzott mennyiségű fehérje, 
a hús, a pasztőrözött tejtermékek, a finomított cu‑
kor és a zsíros ételek is.)38

 Ha a szervezetünkben túl sok a sav, sokkal hajla‑
mosabbak vagyunk a betegségekre. Olykor nem is 
vesszük észre, hogy betegek vagyunk, csak amikor 
már késő. Enyhe tüneteket (például bőrproblémá‑
kat, allergiát, fejfájást, náthát vagy élesztőgomba‑ 
fertőzést) észlelhetünk, vagy akár komolyabb trau‑
mát is, például súlyos pajzsmirigy‑, mel lék ve se‑ vagy 
májkárosodást. Ha a pH‑értékünk alacsony, azaz 
savas, az a szervezetünkből védekező reak ciót vált 
ki: a sav semlegesítésére alkalizáló ásványi anyago‑
kat mozgósít a tartalékainkból, vagy ha kevés a tar‑
talékunk, akkor a csontokból és az izmokból.39 Ha 
ettől sem ijedtél meg, akkor gondolj bele abba, hogy 
a közkeletű vélekedés szerint savas környezetben 
könnyen elburjánzanak a rákos sejtek.40

 Logikusan azt gondolhatnád, hogy a citrusfélék 
is savasak, pedig a szervezetbe kerülve valójában 
lúgosító hatásúak. Tudjuk, hogy ez az állítás szem‑
bemegy a használd a fejed mantrával, hiszen a cit‑



40 A cukor maga az ördög

rusfélék úgy néznek ki, mintha savasak lennének. 
Csakhogy káliumot és kalciumot is tartalmaznak, 
ezek pedig lúgosító hatású ásványi anyagok. Ezen‑
kívül az alkáli sók aránya is magas a citrusfélékben. 
A szervezetbe kerülve szinte valamennyi gyümölcs‑ 
és zöldségféle és hüvelyes lúgosító hatású.41 Alkali‑
záló élelmiszer még a tengeri zöldség, a miso, a szó‑
jabab és a tofu.
 Gyümölcs jó, természetes édesítőszer jó, finomí‑
tott cukor rossz, mesterséges édesítőszer rossz. Kér‑
dés van?


