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A 15 évesnél idősebb romániai 
lakosság elenyésző része fo-
gyaszt naponta cukros üdítőita-
lokat, 60 százalékuk pedig soha 
vagy csak alkalomadtán – leg-
alábbis ez derül ki az Eurostat 
friss kutatásából. Az általunk 
megkérdezett szakember szerint 
azonban az adatok nem felelnek 
meg a valóságnak, mivel sokan 
diétás üdítőket fogyasztanak 
abban a tévhitben, hogy azok 
egészségesebbek.

 » ISZLAI KATALIN

A z Európai Unió lakosságá-
nak kilenc százaléka fogyaszt 
naponta hozzáadott cukrot 

tartalmazó üdítőket, a férfi ak pedig 
hajlamosabbak erre, mint a nők – 
derül ki az EU statisztikai hivatala, 
az Eurostat friss, a cukros üdítőitalok 
fogyasztásának gyakoriságát  gór-
cső alá vevő adatsoraiból. A 2019-es 
adatokat feldolgozó elemzés szerint 
a vizsgált évben a hasonló italok 
napi bevitele Belgiumban a leggya-
koribb, ott a lakosság 20 százaléka 
fogyasztotta ezeket rendszeresen, a 
legalacsonyabb, mindössze két-há-
rom százalék körüli értékeket pedig 
Észtországban, Litvániában, Finn-
országban, Lettországban és Romá-
niában jegyezték. Mi több, nálunk a 
lakosság 60,1 százaléka állítja, hogy 
sohasem vagy csak alkalomadtán fo-
gyaszt cukros üdítőitalokat. 

Nem javasolt a fogyasztásuk
Az összeállításban szereplő adato-
kat meglepőnek nevezte megkere-

sésünkre Máté Beáta diabetológus 
szakorvos, aki szerint a kedvező érté-
kek nem felelnek meg a valóságnak. 
Mint a szakember kifejtette, a bete-
gek felmérése során mindig rákér-
deznek az étkezési szokásaikra is, és 
a tapasztalatok azt mutatják, hogy 
a cukros üdítőitalok nagyon nép-
szerűek, ha nem is naponta, de heti 
rendszerességgel fogyasztják ezeket. 
Ennek fényében Máté Beáta úgy lát-
ja, hogy a félrevezető eredmény okát 
a diétás üdítők jelenthetik. „Manap-
ság egyre felkapottabbak a különbö-
ző zero vagy light üdítők, amelyek 
elméletileg cukormentesek, ezért az 
emberek azt hiszik, hogy ezek job-
bak. Sokan kérdezik a betegeim kö-
zül is, hogy fogyaszthatják-e ezeket, 
ha nincs bennük cukor. A valóság 
viszont az, hogy aszpartámmal vagy 
aceszulfámmal vannak édesítve, 
amelyeknek régebben a rákkeltő ha-

tását is vizsgálták. Ez nem nyert bi-
zonyítást, de ettől függetlenül nagy 
mennyiségben semmiképp sem 
ajánlott fogyasztani” – mutatott rá 
a szakorvos. Hozzátette: semmilyen 
üdítőital fogyasztását nem javasolja, 
egyrészt azért, mert színezékekkel, 
mesterséges alapanyagokkal van-
nak tele, másrészt pedig – főként az 
aszpartámmal édesített italok – bi-
zonyítottan függőséget okoznak. A 
különböző gyümölcsleveket szintén 
egészségesebbnek tartják az embe-
rek, pedig azok is tele vannak egye-
bek mellett hozzáadott cukorral.

Mivel helyettesítsük?
A cukros italokban, legyenek azok 
hagyományosak vagy diétásak, 
szénsavasak vagy mentesek, sem-
milyen hasznos tápanyag nincs, 
csak cukor és üres kalóriák, amelye-
ket a szervezet nem tud hasznosíta-

 A SZAKÉRTŐ SZERINT NEM FEDI A VALÓSÁGOT, HOGY A ROMÁNIAI LAKOSSÁG ELENYÉSZŐ RÉSZE FOGYASZT EGÉSZSÉGTELEN ITALOKAT

Cukorral és üres kalóriákkal tele üdítők 

Tele vannak cukorral. Az üdítőitalok túlzott fogyasztásának számos egészségügyi kockázata van
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ni. Kizárólag a cukor szívódik fel 
belőlük, ami köztudottan hizlal, 
a túlsúlynak pedig számos egész-
ségügyi kockázata van. Emellett 
az üdítőkben lévő cukor nagyon 
hirtelen szívódik fel, emiatt pedig 
egy nagyon kifejezett inzulinvá-
laszt vált ki, ami a hasnyálmirigyet 
egy idő után kimeríti. Mindez az 
arra hajlamosaknál elősegíti a cu-
korbetegség kialakulását. Ugyan-
akkor, mivel a cukrok emésztése 
már a szájüregben elkezdődik, a 
fogak romlását is okozhatja. 

A szakember arra is kitért, hogy 
azoknak, akik már hozzászoktak a 
cukros üdítők rendszeres fogyasz-
tásához, nagy akaraterőre van 
szükségük a rossz szokás megvál-
toztatásához. Aki úgy érzi, hogy 
nem képes kizárólag vizet inni, 
hanem szüksége van valamilyen 
ízesített folyadékra is, számos 
egészségesebb alternatíva közül 
választhat. Az egyik legkézenfek-
vőbb választás a tea, a limonádé, 
de a citrommal, naranccsal ízesí-
tett víz is ajánlott, illetve egy házi 
készítésű szörp is belefér. Fontos 
azonban, hogy az otthon készí-
tett italokat ne cukorral ízesítsük, 
hanem valamilyen természetes 
édesítőszerrel, mint a xilit, az 
eritrit vagy a stevia. „Otthon ké-
szített gyümölcslevek fogyasztása 
ugyanakkor csak alkalomadtán 
ajánlott az egészséges személyek 
számára, a cukorbetegek, elhí-
zottak viszont mellőzzék ezeket, 
mert a frissen facsart narancs- 
vagy egyéb lé esetében is gyorsan 
szívódnak fel a cukrok. Ha nyers 
formájában fogyasztjuk el az adott 
gyümölcsöt, a cukor felszívódása 
lassúbb” – irányította rá a fi gyel-
münket Máté Beáta.

 » Aki úgy érzi, 
nem képes kizá-
rólag vizet inni, 
számos egészsé-
gesebb alternatí-
va közül választ-
hat. Az egyik 
legkézenfekvőbb 
választás a tea, 
a limonádé, de 
a citrommal, na-
ranccsal ízesített 
víz is ajánlott, 
illetve egy házi 
készítésű szörp 
is belefér.

 » KRÓNIKA

Hamarosan a kivitelezési szaka-
szához ér az RMDSZ által meghir-

detett bölcsődeépítési program, au-
gusztusban száz új bölcsőde építését 
hagyja jóvá a fejlesztési minisztérium 
– jelentette be tegnap Cseke Attila fej-
lesztési miniszter. A tárcavezető egy 
bukaresti sajtótájékoztatón elmondta: 
a szaktárca jövő hónapban hagyja jóvá 

az első önkormányzati fi nanszírozási 
kéréseket. Emlékeztetett, hogy fél éve 
dolgoznak a program kivitelezésén, 
elkészültek a látványtervek, a megva-
lósíthatósági tanulmányok, és most a 
technikai szakbizottság is jóváhagyta 
a terveket.

A szakmai jóváhagyást követően 
a minisztérium elemzi a már beér-
kezett 128 bölcsődeépítési kérést, és 
az elsőket augusztusban jóváhagyja, 

mondta a miniszter. „A fi atal csalá-
dokat akarjuk támogatni a bölcsődék 
építésével. Erre vállalkoztunk, és az 
intézkedés már nemcsak papíron lé-
tezik, hanem hamarosan elkezdhet-
jük jóváhagyni a létesítmények meg-
építését” – tette hozzá a tárcavezető.

Az RMDSZ javaslatára a kor-
mánykoalícióban döntés született a 
bölcsődék működtetésének állami fi -
nanszírozásáról is, ezért a miniszter 

arra biztatott minden önkormányza-
tot, hogy adjanak be bölcsődeépítési 
kérést, ha eddig nem tették meg. A 
kérések indoklásához a településre 
vonatkozó születési ráta igazolása is 
szükséges.

Romániában jelenleg 386 bölcső-
de működik, így egy megyében át-
lagban mintegy 10 ilyen létesítmény 
van, de egyes megyékben ennél jó-
val kevesebb.

Száz új bölcsőde építését készül jóváhagyni a minisztérium
 » A szakmai 

jóváhagyást 
követően a mi-
nisztérium elemzi 
a beérkezett 128 
bölcsődeépítési 
kérést, és az első-
ket augusztusban 
jóváhagyja, mond-
ta Cseke Attila. 




