
Mindannyiunknak fontos az egészséges életmód, 
ám egyvalamiről sokan nagyon nehezen mondanak 
le, és ez az édes íz. A jó hír az, hogy nem is kell 
lemondani róla! Legutóbbi lapszámunkban 
megismerkedtünk a leggyakoribb cukorfélékkel, 
most lássuk, mivel tudjuk pótolni ezeket, ha 
szeretnénk megőrizni az alakunkat!

PÓTOLJUK! DE MIVEL? 
Manapság egyre többen helyettesítik 
a finomított cukrot valami mással 
– bizony, mindenki mással, 
hiszen hatalmas a választék. Az 
édesítőszerek tulajdonképp a cukor 
pótlására szolgáló készítmények, 
amiket élelmiszer-adalékanyagként, 
vagy asztali édesítőként használunk.  
Találunk por, folyadék és tabletta 
formájú készítményeket a piacon. 

SZINTETIKUS 
ÉDESÍTŐSZEREK
Ezek szintetikus úton előállított 
szerves vegyületek, amelyek a 
természetben nem fordulnak elő. 
Édesítőképességük sokkal nagyobb 
a cukorénál, és egy kivételével 
kalóriamentesek. A Magyar 
Élelmiszerkönyv előírásai szerint 
adagolt mennyiségben nem 
károsítják a szervezetet.

ADI:  Acceptable Daily Intake, az 
adott élelmiszeradalékra vonatkozó, 
elfogadható napi beviteli mennyiség. 

ASZPARTAM (E951): Szintetikus, 
fehér, kristályos por. Nincs mellékíze, 
édesítőereje pedig kétszázszorosa 

a cukorénak. A mesterséges 
édesítőszerek közül ez az egyetlen, 
amely minimális, elhanyagolható 
mennyiségű energiát tartalmaz, 4 
kalóriát grammonként (4 kcal/g). Hő- 
és fényérzékeny, így főleg hideg ételek 
és italok, gyümölcsök készítésére 
használható. A napi megengedett 
beviteli mennyiség (ADI): 40 mg/
testsúlykg/nap.  A legtöbbet vitatott és 
vizsgált édesítőszer, melynek rákkeltő 
hatásáról a mai napig vitatkoznak.

SZACHARIN (E954): 
energiamentes, azaz nulla kalóriás 
édesítő, ami három-ötszázszor 
édesebb a cukornál. Hő hatására 
kesernyés, fémes utóíze van. A 
szacharin a legrégebben használt 



ÉDES: lehetővé teszi az energiában gazdag táplálék 
azonosítását. 

UMAMI: lehetővé teszi az ízletes aminosavak 
felismerését (fehérjékben gazdag táplálék). 

SÓS: biztosítja az étrend megfelelő ásványianyag-
tartalmát. 

SAVANYÚ és KESERŰ: potenciálisan ártalmas és/
vagy mérgező anyagok bevitelére figyelmeztet.

ÖT ALAPVETŐ ÍZ LÉTEZIK3:

Az édes íz kedvelése és a keserűtől való elhúzódás már születésünkkor meglévő ösztönös emberi tulajdonsá-
gunk. Ez evolúciós túlélési mechanizmus lehet, amely biztosítja a tej fő szénhidrátja, a laktóz miatt enyhén édes 
anyatej elfogadását. Az intenzíven édes íz kedvelése jelentősen csökken a kora gyermekkor és a felnőttkor 
között4. A serdülők és a felnőttek a kevésbé édes ételeket részesítik előnyben, más ízekkel kísérleteznek, és 
megtanulják elfogadni a keserűt is, de az „édes” szeretete sosem tűnik el. Idős korban ismét előtérbe kerül, 
amiben szerepet játszhat az is, hogy míg az ízlelés megmarad, a szaglás romlik. 
Így idős korban ismét az édes íz biztosíthatja az evés motivációját. 

mesterséges édesítő. A napi 
megengedett beviteli mennyiség 
(ADI): 5 mg/ testsúlykg/nap. 

CIKLAMÁT (E952): harmincöt-
ötvenszer édesebb a cukornál. 
Hőálló, főzésre, sütésre alkalmas, 
kombinálható más édesítőszerekkel, 
és persze energiamentes. Nincs 
mellékíze, nagy koncentrációban 
lehet sós utóíze. Sokat vitatott 
rákkeltő hatása miatt Az USA-ban 
nem engedélyezett a használata.  Az 
Európai Unióban, így hazánkban 
is használható. Engedélyezett napi 
bevitele 7 mg/testsúlykg.

ACESZULFÁM-K (E950): Fe-
hér kristályos anyag. Intenzív édes 

íze van, ami főzéskor és sütéskor is 
megmarad. Az aceszulfám mintegy 
kétszázszor édesebb, mint a háztartá-
sokban alkalmazott cukor (szaharóz). 
Enyhe kesernyés utóíze lehet, főleg 
nagy koncentrációban. Alkalmazzák 
cukormentes gyümölcs- és zöldség-
konzerveknél, lekvároknál, dzsemek-
nél, csokoládéknál, rágógumiknál, 
alkohol- és cukormentes italoknál, 
snackeknél, mustároknál, szószoknál. 
Ezen kívül szájvizekben, fogkrémek-
ben és gyógyszerekben is megtalál-
ható. A szervezetben nem bomlik le, 
változatlan formában ürül ki a beleken 
keresztül. Nincsenek jelentősebb 
mellékhatásai. A napi megengedett 
beviteli mennyiség (ADI): 9,0 mg/ 
testsúlykg.

MIÉRT AZ ÉDES?
Az íz határozza meg a táplálék kiválasztását, és az abból elfogyasztott mennyiséget.2 Kulcsfontosságú Ez 
abban, hogy egy lehetséges táplálékot elfogadunk, vagy elutasítunk, és hatással van arra is, hogy mennyit 
eszünk belőle. 
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SZUKRALÓZ: (E955): szintetikus 
vegyület, ami répacukorból készül 
úgy, hogy három klorid iont „kapcsol-
nak” hozzá. Így testünk már nem tudja 
felismerni, mint cukrot. Nem okoz 
vércukorszint-emelkedést, nem alakul 
át energiává. A cukornál hatszázszor 
édesebb anyag. Nagyon jól tárolható, 
ellenáll a magas hőmérsékletnek. Sem 
főzés, pasztörizáció során, sem ala-
csony (például főzéshez használt ecet), 
sem magas pH mellett nem bomlik 
el, így felhasználási köre rendkívül 
széleskörű lehet. Az elfogadott napi 
mennyiséget (ADI) testsúly-kilogram-
monként 15 mg-ban állapították meg.
 
ASZPARTÁM-ACESZULFÁM 
SÓ (E962.) A vegyület 64%-a 
aszpartámból, 36%-a aceszulfámból 
áll. Íze nagyon hasonlít a cukoréhoz, 
nincs mellékíze. Gyorsan oldódik 
és rendkívül hőstabil. Az elfogadott 
napi mennyiséget (ADI) testsúly-
kilogrammonként 15 mg-ban 
állapították meg, 

TERMÉSZETES 
ÉDESÍTŐSZEREK
Ide tartoznak a természetben 
megtalálható, édes ízű cukortartalmú 
táplálékok, anyagok. Vagyis a glukóz, 
a fruktóz, a szacharóz és a laktóz is. 
És még?

MÉZ: Van benne kalória bőségesen, 
majdnem ugyanannyi, mint a 
cukorban, mégis előnyösebb a 

mindennapi használatban. Hiszen 
mintegy százkilencven tápanyagot 
tartalmaz: aminosavakat, ásványi 
anyagokat, vitaminokat, enzimeket. 
Megtalálhatók benne a szervezet 
számára nélkülözhetetlen 
nyomelemek, amelyek igen 
fontos szerepet játszanak az 
életfolyamatokban. Szőlő- és 
gyümölcscukrot tartalmaz, amely 
minden átalakítása nélkül felszívódik, 
és beépíthető a szervezetbe. 

STEVIA, SZTÍVIA: gyógynövény-
ként már évszázadok óta használ-
ták keserű orvosságok édesítésére. 
Édesítőként a múlt században 
vonták ki egy dél-amerikai növény, 
a jázminpakóca (Stevia rebaudini-
ana, egy napraforgóféle) leveléből. 
Levelei harmincszor édesebbek a 
répacukornál, kivonatai pedig akár 
háromszázszor is édesebbek lehetnek. 
Alacsony energiatartalmú (2,7 kcal/g). 
Az édességét adó hatóanyag a steviol-
glikozid (E960), ami hő-, pH-stabil, 
nem fermentálható (nem erjeszthető). 
Magas hő mellett (198 fokig) megtart-
ja az ízét. Ha kicsit többet használunk 
a kelleténél, az étel keserűvé válhat. 
Az Európai Unió 2011-ben hagyta 
jóvá élelmiszer-adalékanyagként való 
használatát.

ERITRITOL: Természetes úton 
képződő cukoralkohol, amit 
cukor erjesztésével állítanak elő. 
Édesítőereje csak kétharmada 

a cukorénak, de grammonként 
mindössze 0,2 kalória van benne, 
amely gyakorlatilag nullának 
tekinthető. Legnagyobb része 
felszívódik a vékonybélben, így 
nem okoz bélproblémákat. A 
felszívódott mennyiség több mint 
90%-a változatlan formában távozik a 
vizelettel, 24 órán belül. Biztonságos, 
nem hizlal. Van, aki enyhe utóíze miatt 
nem kedveli.

XYLITOL, NYÍRFACUKOR: 
szintén egy cukoralkohol, ami 
megtalálható gyümölcsökben és 
zöldségekben is. A nyírfacukor 
elnevezés magyar fantázianév, 
utalásként arra, hogy először nyír-
fából vonták ki. Ugyanakkor ipari 
méretű előállítása kukoricarostból 
történik. Szénhidráttartalma 75%-
kal, kalóriatartalma pedig 40%-kal 
alacsonyabb a cukorénál. A vér-
cukorszintet a cukornál lassabban 
és kevésbé, de emeli. A cukoréval 
azonos mennyiségben kell adagol-
ni, ami megkönnyíti a receptek 
átalakítását. A fogak szempontjából 
a legjobb édesítőszer. Gátolja a 
fogszuvasodást, mivel a szájban 
lévő baktériumok nem képesek 
felhasználni szuvasodást előidéző 
savak termeléséhez. Kutyáknak 
viszont ne adjunk, mert az ő 
szervezetük hipoglikémiával reagál 
már 1–2 gramm xilitolra is, és ez 
akár életveszélyes lehet számukra.

SZORBIT: vízben jól oldódó, 
semleges kémhatású cukoralkohol. 
Kevésbé édes, mint a szacharóz, 
kétszer akkora mennyiség kell 
belőle. Lassabban szívódik fel, 
lassan alakul át glükózzá, ezért 
kevésbé emeli a vércukrot. Kedvező, 
hogy az élesztőgombák nem 
bontják, és késlelteti az avasodást. 
Hátránya, hogy puffadást és 
gyakran hasmenést okoz, ha kis 
mennyiségnél többet fogyasztanak 
belőle. 
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Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint az volna egészséges, ha 
legfeljebb a napi teljes kalóriabevitelünk tíz százaléka állna cukorfélékből. Ez 
körülbelül 50 grammnyi, azaz tizenkét kávéskanál cukrot jelent. Ezzel már 
visszaszorítható volna az elhízás és a fogszuvasodás mértéke, sőt, ha ezt az 
értéket 5 százalék alá lehetne szorítani, még látványosabb lenne az eredmény. 
Mostanában már nem is állunk olyan vészesen rosszul e téren, hiszen a 
WHO ajánlást megalapozó kutatások szerint a magyar felnőtt lakosság 
cukorfogyasztása a napi teljes energiabevitel 7-8%-a. A legtöbb hozzáadott 
cukorral a spanyolok és britek élnek (16-17%). Talán nem meglepő, hogy 
a felnőtteknél is több édes élményhez (12-25%) jutnak a gyerekek – ez 
világszerte igaz. A magyar gyerekek által fogyasztott cukormennyiség mértéke 
is meghaladja sajnos az ajánlási szintet (12-13%), hiába marad el a világátlagtól. 
És hogy miből visszük be ezt a mennyiséget? Főként édességből, csak második 
helyen az otthon az ételeinkhez, italainkhoz adott cukorból. A készen kapható 
élelmiszerek hátrébb állnak a sorban. Érdekesség, hogy a nagyvárosokban cukrosabban 
étkeznek, mint vidéken. 


