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Azt hihetnénk, hogy könnyű a cukrot definiál-

ni, de a helyzetet nehezíti, hogy többféle cu-

kor létezik: nem ugyanaz, amit a tudósok cu-

kornak hívnak, és amit mi hívunk annak.

• A hétköznapi emberek a cukron 

a szacharózt értik: ez az, amit belete-

szünk az ételekbe és forró italainkba.

• A tudósok viszont a glükózra gondol-

nak, amikor a vércukorról beszélnek.

Ez persze egy átlag embernek nem mond sokat. És 

ezt az élelmiszergyártók is tudják, sőt, vissza is élnek 

a kusza helyzettel. Szerencsére azonban nem kell 

PhD-vel rendelkeznünk ahhoz, hogy megértsük, 

mi is a cukor. Elég, ha tudunk pár alapvető dolgot.
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NEMET MONDOK A CUKORRA

  Miért jobb a gyümölcs, 
mint a gyümölcslé?

A gyümölcsök tele vannak rostokkal, amelyek miatt 
a cukor lassabban kerül a véráramba. A fruktóz ki-
játssza éhségirányító mechanizmusunkat, azonban 
a rost eltelít minket, és segít az inzulinnak elvégeznie 
a feladatát. Tehát a természet tökéletes egyensúlyt 
teremtett. A máj könnyen megemészti a kisebb gyü-
mölcsmennyiséget (pl. két gyümölcsöt) úgy, hogy 
nem válik túlterheltté. A lényeg, hogy a gyümölcsöt ne 
igyuk, hanem együk.

Ha megiszunk egy pohár gyümölcslevet, az olyan, 
mintha rövid idő alatt sok gyümölcsöt ennénk meg 
(csak rostok nélkül). Egy pohár almalé (frissen facsart 
vagy másmilyen) nagyjából 8 teáskanálnyi cukrot 
tartalmaz: annyit, mint egy pohár kóla. És kalóriatar-
talmuk is megegyezik. Ráadásul, ami még rosszabb, 
mivel nincs rosttartalom és rágás, ami lassítaná a fo-
gyasztást, könnyen és gyorsan tudunk sok gyümölcs-
levet vagy üdítőitalt inni.

De nem csak a cukormennyiség miatt kell aggód-
nunk. A gyümölcslevek és sok üdítőital (pl. szörpök és 
szénsavas italok) gyakorlatilag cukrot jelentenek fo-
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A CUKORRAL KAPCSOLATOS GYAKORI KÉRDÉSEK

lyadék formájában. Emiatt nagy mennyiségű cukor éri 
el egyszerre a májat, és alakul zsírsavakká. Ez pedig 
növeli a cukorbetegség, a kardiovaszkuláris betegség 
és a májbetegség kialakulásának esélyét. Ráadásul 
ezeket fogyasztva cukros oldatban áztatjuk fogainkat. 
A cukor táplálja a szánkban levő baktériumokat, ame-
lyek savat termelnek. Minél tovább áll kapcsolatban 
a sav a fogakkal, annál nagyobb a fogszuvasodás esé-
lye. A rendes gyümölcsökben levő cukor kisebb esély-
lyel okoz fogszuvasodást, ugyanis a cukor ilyenkor 
a gyümölcs szerkezetében található.



46

Trükkök a cukor iránti 
vágy leküzdésére

Ahogy egyre kevesebb cukrot fogyasztunk, és 
a vércukorszintünk kezd stabilizálódni, a nasik utá-
ni vágyódásunk is fokozatosan eltűnik majd (akár-
csak az olyan kellemetlen tünetek, mint a fáradt-
ság és a hangulatingadozás). Az ízlelőbimbóink is 
hasonló változáson mennek keresztül: a korábban 
ízetlennek tartott ételek édesnek és finomnak tűn-
nek majd, a korábban imádott cukros ennivalókat 
és italokat pedig kezdjük túl édesnek érezni. Ebből 
a fejezetből megtudhatjuk, hogyan szabaduljunk 
meg a cukor iránti vágytól.
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NEMET MONDOK A CUKORRA

  Fogyasszunk 
elegendőfehérjétés
egészséges zsírt

Ha elhagyjuk a cukros ételeket, de nem kezdünk el 
helyettük tápanyagban gazdag finomságokat fo-
gyasztani, akkor stresszreakció lép fel, megnő a kor-
tizolszintünk, és ellenállhatatlan vágyat érzünk majd 
arra, hogy minél hamarabb valami energiadús (ma-
gas zsír és cukortartalmú) ennivaló után nézzünk. 
Amennyiben szeretnénk sikeresen csökkenteni cu-
korfogyasztásunkat, ne éreztessük azt a testünkkel, 
hogy megtagadunk tőle dolgokat. Más szóval fogyasz-
szunk fehérjéket és zsírokat („farönköket”) a cukrok és 
a feldolgozott szénhidrátok („gallyak”) helyett.

A cukros ételekkel és feldolgozott szénhidrátokkal 
(pl. fehér liszt) való táplálkozás olyan, mintha gallyakat 
dobnánk a kandallóba: gyorsan fellángolnak, de nem 
égnek sokáig (azaz hamar újra éhesek leszünk). A zsí-
rok és a fehérjék viszont olyanok, mint a farönkök: las-
sabban gyulladnak be, de órákon át égnek. 

Ha fehérjét (pl. csirkedarabokat) és zsírt (avokádó 
és olajbogyók) teszünk a salátánkba, laktatóvá és ízle-
tessé tehetünk egy amúgy a fél fogunkra sem elegen-
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A SZOKÁSOK MEGVÁLTOZTATÁSA

  A 10 perces trükk

Amikor úgy érezzük, jólesne valami édesség (pl. egy 
kakaós csiga), mondjuk azt magunknak, hogy nyu-
godtan megehetjük, de csak 10 perc múlva. Ha lehet, 
távolodjunk el az ételtől, hogy a jutalom kevésbé le-
gyen vonzó az agyunk számára. Ha a 10 perc elteltével 
még mindig meg akarjuk enni a kakaós csigát, akkor 
gondolkodjunk el azon, miért is akarjuk csökkenteni 
a cukorfogyasztásunkat, és milyen hosszú távú előnye 
van annak, ha most nem esszük meg ezt a péksüte-
ményt. Ha ezután is vágyunk rá, együk meg. A 10 per-
ces várakozással egyrészt bebizonyítjuk önmagunk-
nak, hogy képesek vagyunk ellenállni a kísértésnek, 
másrészt elérjük, hogy egyre könnyebben mondjunk 
nemet dolgokra.
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EGY NAP KEVESEBB CUKORRAL

  Nassolnivalók 
gyerekeknek

A gyermekkor a gyors növekedésről szól, és a nasso-
lás nagyban hozzájárul a kicsik tápanyagszükségleté-
nek fedezéséhez. Következzen néhány kiváló, egész-
séges nasi:

• Zellerrudacskák: Kenjünk magvajat egy fél szárzellerre, 
és helyezzünk rá dióféléket vagy szeletelt olajbogyókat.

• Gyümölcs és sajtcsillagok: Vágjunk csillagokat sajtból 
vagy gyümölcsből (pl. dinnye vagy alma) egy apró, csillag 
alakú kiszúró segítségével.

• Narancs és zöld chips: Süssük chipseket édesburgo-
nyából, és kínáljunk mellé zöld mártogatóst (összetört 
avokádó egy kis citrom vagy limelével).

• Fogak almából: Kenjünk két almaszeletre (ezek az ajkak) 
magvajat, majd a két szelet közé helyezzünk banándara-
bokat (ezek a fogak).

• Süni hummuszból: Szúrjunk vékony répa, zeller és 
paprikarudakat egy tál hummuszba (a szeme legyen két 
nyers kakaóbab vagy fekete olajbogyó).
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