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• A 15 évesnél idősebb 
hazai lakosság ele-
nyésző része fogyaszt 
naponta cukros üdítői-
talokat, 60 százalékuk 
pedig soha vagy csak 
alkalomadtán – leg-
alábbis ez derül ki egy 
friss Eurostat-kutatás-
ból. Az általunk meg-
kérdezett szakember 
szerint azonban az ada-
tok nem felelnek meg 
a valóságnak, mivel 
sokan diétás üdítőket 
fogyasztanak abban a 
tévhitben, hogy azok 
egészségesebbek.

ISZLAI KATALIN

A cukros üdítőitalok fogyasz-
tásának gyakoriságát 
vizsgálta tegnap közzétett 

kutatásában az Európai Unió sta-
tisztikai hivatala, az Eurostat. A 
2019-es adatokat feldolgozó elem-
zés szerint a vizsgált évben az EU 
lakosságának kilenc százaléka fo-
gyasztott naponta hozzáadott cuk-
rot tartalmazó üdítőket, a férfi ak 
pedig hajlamosabbak voltak erre, 
mint a nők. A hasonló italok napi 
bevitele Belgiumban a leggyako-
ribb, ott a lakosság 20 százaléka 
fogyasztotta ezeket rendszeresen, a 
legalacsonyabb, mindössze két-há-

rom százalék körüli értékeket pe-
dig Észtországban, Litvániában, 
Finnországban, Lettországban és 
Romániában jegyezték. Mi több 
nálunk a lakosság 60,1 százaléka 
állítja, hogy sohasem vagy csak 
alkalomadtán fogyaszt cukros 
üdítőitalokat. Az összeállításban 
szereplő adatokat meglepőnek ne-
vezte megkeresésünkre Máté Beáta 
diabetológus szakorvos, aki szerint 
a kedvező értékek nem felelnek meg 
a valóságnak.

Egyik fogyasztása sem javasolt

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 népszerű-
ek, ha nem is naponta, de heti rend-
szerességgel fogyasztják ezeket. En-
nek fényében Máté Beáta úgy látja, 
hogy a félrevezető eredmény okát a 
diétás üdítők jelenthetik. „Manap-
ság egyre felkapottabbak a külön-
böző 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, ame-
lyeket a szervezet nem tud haszno-
sítani. Kizárólag a cukor szívódik 
fel belőlük, ami köztudottan hizlal, 
a túlsúlynak pedig számos egész-
ségügyi kockázata van. Emellett az 
üdítőkben lévő cukor nagyon hir-
telen szívódik fel, emiatt pedig egy 
nagyon kifejezett inzulinválaszt 
vált ki, ami a hasnyálmirigyet egy 
idő után kimeríti. Mindez az arra 
hajlamosaknál elősegíti a cukorbe-
tegség kialakulását. Ugyanakkor, 
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 folya-
dékra is, számos egészsé-
gesebb alternatíva közül 
választhat. Az egyik legké-
zenfekvőbb választás a tea, 
a limonádé, de a citrommal, 
naranccsal ízesített víz is 
ajánlott, illetve egy házi készítésű 
szörp is belefér. Fontos azonban, 
hogy az otthon készített italokat 
ne cukorral ízesítsük, hanem vala-
milyen természetes édesítőszerrel, 
mint a xilit, az eritrit vagy a stevia. 
„Otthon készített gyümölcslevek fo-
gyasztása ugyanakkor csak alkalo-
madtán ajánlott az egészséges sze-
mélyek számára, a cukorbetegek, 
elhízottak viszont mellőzzék eze-
ket, 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 
lassabb” – részletezte Máté Beáta.

Tele vannak cukorral. 
Az üdítőitalok túlzott 
fogyasztásának számos 
egészségügyi kockázata van
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A z alacsonyabban fekvő része-
ken már beérett az áfonya, 

magasabban viszont az esős 
időjárás miatt ez valószínű-
leg csak két hét múlva fog 
megtörténni – fejtette ki la-
punknak Konrád Dezső, a 
Szentegyházi Közbirtokos-
sági Egyesület (SZKE) elnö-
ke, aki bőséges erdeigyü-
mölcs-termésről számolt 

be. „Szerencsére sem az esőzé-
sek, sem a jégeső nem okozott kárt 

az idei termésben” – fogalmazott. 
Azt azonban megjegyezte, hogy az 
eddigi évek hasonló időszakához ké-
pest jóval kevesebb gomba termett.

Hét lejbe kerül

A Madarasi Hargitára igyekvő gyü-
mölcsszedőknek idén is jegyet kell 
váltaniuk a terület jó részét ügyke-
zelő SZKE munkatársaitól, akik a 
kisváros szélén, az út mentén vár-
ják az érkezőket. A megszabott díj 
nem változott a korábbi évekhez 
képest, így továbbra is hét lejt kell 
fizetni személyenként. Ezt fontos 
megtenni, hiszen a csendőrség, a 

rendőrség és az egyesület munka-
társai is tartanak véletlenszerű el-
lenőrzéseket az erdőben, a jeggyel 
pedig igazolható az ott-tartózkodás 
oka. Konrád azt is közölte, hogy 
szigorúan tilos szemetelni, tüzet 
gyújtani, valamint az éretlen gyü-
mölcsök leszedése a helyszínen. 
A hatóságok először felszólítják, 
majd bírságolni fogják a szabály-
szegőket. A gyümölcsszedő csopor-
tok mindennap négy kiló áfonyát 
kell kötelezően leadjanak az SZKE 
munkatársainak, majd ennek ki-
lóját 10 lejes áron vásárolja fel egy 
vállalkozó. Persze a jegyvásárlási 
kötelezettség és a többi felsorolt 
szabály nem a túrázókra, turisták-
ra vonatkozik, hanem azokra, akik 
eladási céllal gyűjtenek gyümöl-
csöt. A szezon során termelt bevé-
telét az egyesület üzemeltetésére 
fordítja az SZKE.

A medve sem akadály

Konrád rámutatott, tegnap indítot-
ták el hivatalosan az áfonyagyűj-

tési szezont, ami már az első napon 
nagy népszerűségnek örvendett, 
hiszen mintegy hetvenen mentek ki 
az erdőbe. Voltak is olyanok, akik 
már megkapták az első fi gyelmez-
tetést a csendőröktől a szabályok 
valamelyikének megszegése miatt. 
Az egyesület elnöke közölte, sokan 
tartanak a nagyon elszaporodott 
medvéktől, ám ettől függetlenül 
elmennek gyümölcsöket gyűjteni, 
hiszen esetenként ettől függ a meg-
élhetésük. „Csoportosan jönnek, és 
folyamatosan hangoskodnak. Zeng 
az egész erdő, hiszen mindenki fél a 
medvéktől. Persze nincs mit tenni, 
el kell férni egymás mellett” – fo-
galmazott Konrád Dezső.

Elkezdődött az áfonyaszezon a Madarasi Hargitán
• Noha egyelőre nem mindenhol érett be, bőven termett 
erdei gyümölcs a Madarasi Hargita Szentegyházához 
tartozó részén. Idén is jegyet kell vásárolniuk a gyűjtöge-
tőknek, akiket szigorúan ellenőriznek a hatóságok.

Egyelőre csak az alacsonyabban lévő 
részeken érett be az áfonya
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Figyeljünk  a folyékony kalóriákra
A cukros üdítőkkel tápérték nélküli, üres kalóriákat juttatunk a szervezetünkbe




