
Cukier?? 
NIE, DZIĘKUJĘ!! 
Prezentacja przygotowana  na podstawie

materiałów ze strony:
www.zdrowojem.fundacjabos.pl



v Cukier jest słodki i sprawia nam wiele przyjemności,
pragniemy, żeby nasze dzieci również jej zaznały,
tymczasem...

v Jest on postrzegany jako jedna z najważniejszych
przyczyn plagi, jaka zalała świat, czyli nadwagi i
otyłości.

v Niestety problem otyłości na całym świecie dotyczy
coraz częściej dzieci.

v Z pokolenia otyłych dzieci wyrośnie pokolenie 
chorych dorosłych. Choroby, które wcześniej 
dotykały osoby po 60. roku życia będą atakować    
30-40-latków!



O CUKRZE

Cukier – stołowy, biały, kryształ, brązowy, trzcinowy, 
buraczany itp. - to określenia dotyczące tej samej 
substancji, czyli sacharozy. 
Wykorzystywany do słodzenia produktów 
(np. herbaty, ciast).



SACHAROZA – GDZIE 
JĄ ZNAJDZIEMY?

Producenci żywności bardzo często dodają cukry 
proste do swoich produktów, głównie w celu:

v Nadania słodkiego smaku,
v Nadania odpowiedniej konsystencji,
v Zabezpieczenia dżemów i galaretek przed

zepsuciem (odpowiednio wysokie stężenie cukru
nie pozwala na rozwój mikroflory),
v Intensyfikacji rozwoju drożdży, np. piekarskich,
v Nadania odpowiedniego zapachu i koloru

produktom pieczonym.



CZY W TWOJEJ DIECIE ZNAJDUJĄ SIĘ DUŻE 
ILOŚCI TYCH PRODUKTÓW?

v białe pieczywo,
v biały ryż,
v biały makaron,
v cukier stołowy,
v napoje gazowane,
v napoje owocowe,
v czekolada, 
v słodycze,

v ciasta i ciasteczka,
v owoce i warzywa z puszki,
v dania typu instant,
v słodzone płatki 

śniadaniowe,
v słodzone jogurty 

owocowe,
v lody i sorbety,
v żywność typu fast-food.

Jeśli tak, postaraj się je ograniczyć lub całkiem z nich 
zrezygnuj.



ŚNIADANIE
v najważniejszy posiłek 

w ciągu dnia;
v dostarcza energii 

do rozruszania ciała i umysłu;
v brak śniadania powoduje 

magazynowanie energii 
dostarczonej wraz z innymi 
posiłkami.

Jak powinno wyglądać
prawidłowe śniadanie?



Które śniadanie 
będzie lepszym wyborem?

Naleśniki z cukrem pudrem 
i sosem owocowym

Kanapka z chleba razowego 
z wędliną, warzywami i kiełkami





DRUGIE ŚNIADANIE

v Kanapka

v Jogurt naturalny

v Owoce

• źródło witamin i minerałów,

• niskokaloryczne,

• źródło błonnika,

• źródło energii!



DRUGIE ŚNIADANIE-
POMYSŁY

• koktajl na bazie maślanki i owoców
• owsianka z owocami

• naleśniki z warzywami



SŁODYCZE
v Popularny batonik ma zwykle tyle kalorii, ile

cały posiłek.

v Słodycze zawierają wiele szkodliwych substancji.

v Słodycze nie zaspokajają głodu, przez co jemy
więcej!

v Mogą przyczyniać się do rozwoju próchnicy
zębów.



DLACZEGO TAK LUBIMY 
SŁODYCZE?
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v Sprawiają, że przez chwilę nie jesteśmy głodni.

v Powodują nagły wzrost poziomu serotoniny (hormonu
szczęścia) uszczęśliwiają nas – niestety tylko
chwilowo.

v Sprawiają nam przyjemność i stanowią rodzaj nagrody
po ciężkim dniu w szkole lub po kłótni z kolegą.

Słodycze uzależniają!



NASTĘPSTWA SPOŻYWANIA 
SŁODYCZY PRZEZ DZIECI

v Próchnica;
v Nadpobudliwość ruchowa;
v Zaburzenia w koncentracji;
v Problemy w nauce;
v Wyrabianie złych nawyków żywieniowych;
v Wzrost kaloryczności diety;
v Nadwaga i otyłość;



SPOSÓB NA SŁODYCZE!
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v Jedz regularnie zdrowe posiłki.

v Zdrowe zamienniki – poproś rodzica, aby pomógł Ci
wybrać słodycze, które zamiast cukru posiadają
zamiennik np. ksylitol.

v Znajdź sobie zajęcie – często podjadamy z nudów.
Wyjście na boisko, lub spacer z psem zmniejszą
apetyt na słodycze.

v Weź sprawy w swoje ręce! – postaraj się samemu
zadecydować o swoich przekąskach, świadomie
wybierz owoce zamiast słodyczy.



ODZWYCZAJAMY DZIECI 
OD JEDZENIA SŁODYCZY

v Przekażmy dzieciom podstawowe zasady zdrowego żywienia;
v Wprowadźmy prawidłową i urozmaiconą  dietę w żywieniu 

całej rodziny;
v Musimy uświadomić dzieciom szkodliwość jedzenia cukru i 

słodyczy;
v Nie stosujmy słodyczy jako nagród;
v Sporządzajmy dziecku codziennie urozmaicone drugie 

śniadanie (bez słodyczy);
v Szukajmy atrakcyjnych pomysłów na desery, rezygnując ze 

słodyczy;
v Porozmawiajmy z dzieckiem na temat tego, na co wydaje 

kieszonkowe;



ZMIENIAMY NAWYKI 
ŻYWIENIOWE DZIECI

v Proponuj soki i koktajle mleczne zamiast napojów 
gazowanych;

v Nie przechowuj w domu słodkich i słonych 
przekąsek;

v Proponuj rodzynki, orzechy, pestki, migdały zamiast 
cukierków;

v Naczynie z umytymi owocami powinno stać w   
widocznym i dostępnym dla dzieci miejscu;



WYBIERZ WODĘ ZAMIAST 
SŁODKICH NAPOJÓW

Brak wody w organizmie = spadek koncentracji, 
wysychanie błon śluzowych i skóry, bóle głowy, kłopoty z 

trawieniem, dolegliwości sercowe.

Ile powinniśmy pić?

minimum 2l płynów

w tym 1-1,5l wody mineralnej



WYBIERZ WODĘ ZE SMAKIEM 
PRAWDZIWYCH OWOCÓW


