SZKODLIWE SUBSTANCJE W ŻYWNOŚCI
prof. Ewa Solarska

Czynniki warunkujące jakość surowców żywnościowych
• Warunki środowiskowe (czyste lub skażone środowisko);
• Metoda gospodarowania rolniczego (ekologiczna lub konwencjonalna);
• Warunki produkcji roślinnej i chowu zwierząt (muszą być dopasowane do
produkowanych odmian i ras);
• Warunki klimatyczno – pogodowe;
• Warunki przechowywania i obrotu surowcami żywnościowymi.
Czynniki warunkujące jakość produktów żywnościowych
• Jakość surowców (ze złej jakości ziarna nie będzie dobrej mąki);
• Technologia przetwórstwa i obróbki kulinarnej;
• System opakowywania żywności;
• Warunki przechowywania I obrotu produktami żywnościowymi.

Dzisiejsza żywność jest pełna toksycznych związków. Natura
przewidziała istnienie toksyn, ale przewidziała również odpowiednie
metody obrony przed nimi. Natomiast prawdziwy problem ma natura
ze związkami chemicznymi stworzonymi przez człowieka. Trudno w tym
przypadku o naturalne systemy obronne. Spośród ok. 3500 przebadanych
dotychczas substancji aż 7% wywołuje anomalie w procesie rozwoju
zarodków i płodów, 21% uznano za potencjalnie groźne, a w przypadku
12% nie udało się wykluczyć toksyczności. Różnorodność i szeroki
asortyment produktów żywnościowych, doprowadził do sytuacji, w której
producenci w celu pozyskania konsumentów podwyższają atrakcyjność
swoich wyrobów. Umożliwia to szeroka gama tak zwanych dodatków
do żywności tj. konserwantów, barwników, emulgatorów, itd.. Niewątpliwie
produkty takie kuszą swoim wyglądem i walorami smakowymi, jednak ich
spożywanie wiąże się z niekoniecznie świadomym dostarczaniem
do organizmu substancji szkodliwych. Polepszacze, zagęszczacze,
barwniki i sztuczne konserwanty mają nadać atrakcyjny wyglad, poprawić
smak, przedłużyć okres przydatności do spożycia, spulchnić, zagęścić...
Jednak wiele z tych substancji dodanych do żywności może powodować lub
nasilać problemy zdrowotne, np. reakcje alergiczne, bóle żołądkowe, astmę,
zapalenia skóry, migrenę, katar sienny i nadwrażliwość sensoryczną.
Związki chemiczne w żywności mogą prowadzić także do wzrostu ilości
substancji toksycznych w ludzkim organizmie. Nie ustalono także, jakie mają
właściwości w połączeniu z innymi związkami – nie każda substancja jest
szkodliwa od samego początku, ale może się nią stać w reakcji z inną,
tworząc zagrożenie dla zdrowia. Wzrastająca liczba tzw. chorób
cywilizacyjnych jest wynikiem spożywania produktów
wysokoprzetworzonych, zawierających substancje chemiczne. Warto
zaznaczyć, że substancje dodatkowe stosowane w żywności nie są objęte
jednolitym prawem. Niektóre, dopuszczone do użycia w Polsce, są
zabronione w krajach Unii, inne odwrotnie. Wynika to m.in z prowadzenia
ciągłych badań tych substancji, które mają na celu stwierdzić ich właściwości
i konsekwencje stosowania.
Zapewne znana jest sentencja "Jesteś tym, co jesz". Jak potwierdzają
badania naukowe, jest ona w pełni prawdziwa. Wiadomo już, że
z wykorzystaniem nisko przetworzonych produktów, najlepiej pochodzenia
roślinnego, jest najlepsza dla organizmu. Zapewnia mu optymalne
warunki do pracy i rozwoju, a także chroni przed chorobami
cywilizacyjnymi, przede wszystkim nowotworami. Epoka "jem, co chcę"
skończyła się bezpowrotnie. Nieodpowiednia , tak samo jak palenie
papierosów, życie w stresie czy zanieczyszczenie środowiska.
A dostępność informacji na ten temat nie daje możliwości tłumaczenia
złych nawyków niewiedzą.

Kody, które oznaczają substancje chemiczne dodawane do żywności,
dopuszczone przez Unię Europejską rozpoczynają się od dużej litery „E”
a ich następne człony to liczby od 100 do 1999 . Substancje „E” podzielone
są według funkcji, które określają ich rolę. Wśród nich są między innymi:
konserwanty, barwniki, antyutleniacze i emulgatory (substancje nadające
produktom odpowiednią konsystencję). Liczbowa część kodu odnosi się
do grupy, w jakiej znajduje się dana substancja:

E100 - E199 • barwniki
E200 - E299 • konserwanty
E300 - E399 • antyoksydanty
E400 - E499 • emulgatory, środki spulchniające, żelujące itp.
E500 - E599 • środki pomocnicze
E600 - E699 • wzmacniacze smaku
E900 - E999 • środki słodzące, nabłyszczające i inne
E1000 - E1999 • stabilizatory, konserwanty, zagęstniki i inne.
Metodą na uniknięcie jedzenia produktów ze szkodliwym E jest kupowanie
produktów z pewnego źródła lub tych posiadających certyfikaty żywności
ekologicznej oraz co najważniejsze uważne czytanie etykiet na
opakowaniach żywności. Większości E lepiej unikać, chociaż część z nich
uważana jest za substancje nie mające wpływu na zdrowie człowieka. E
stają się szczególnie szkodliwe, kiedy spożywamy je długotrwale i w dużych
ilościach.
owoce i warzywa
azotyny

przetwory owocowo-warzywne
pestycydy, wzmacniacze smakowo
-zapachowe (seria E, kwas
benzoesowy), mykotoksyny

mleko

mięso grillowane

pestycydy, antybiotyki

antybiotyki, akrylamidy

przetwory mleczne
sztuczne barwniki i aromaty,
syrop glukozowo-fruktozowy,
skrobie modyf., pektyna, karagen,
emulgatory, azotany

mięso drobiowe pieczone
akrylamidy, antybiotyki, detergenty

mąka i pieczywo
konserwanty, stabilizatory
i przeciwutleniacze, emulgatory
i substancje zagęszczające,
mykotoksyny

jaja
pestycydy

mięso

wino

pestycydy, antybiotyki, azotany

azotany, siarczyny, detergenty

ryby

napoje w proszku, sztuczne miody,
esencje owocowe, musztardy, napoje
bezalkoholowe, zupy w proszku, galaretki,
dżemy, słodycze, wypieki
sztuczne barwniki, konserwanty,
przeciwutleniacze

pestycydy, metale ciężkie
przetwory mięsne
wzmacniacze smaku (glutaminian
sodu, glutaminian potasu), emulgatory
(metyloceluloza, difosforany),
konserwanty (azotyny, azotany)

Dlaczego nadmierne spożywanie azotanów może być szkodliwe dla zdrowia?

warzywa i owoce
zawierają azotany

redukcja
azotanów
do azotynów

azotyny dostają się do żołądka aminy tworzą się w żołądku w wyniku
rozkładu białka - w reakcji amin
z azotynami powstają nitrozaminy
powodujące sinicę noworodków
i niemowląt (methemoglobinemia),
układu pokarmowego (żołądka, jelit,
dwunastnicy).

ZNACZENIE FOSFORANÓW JAKO DODATKÓW DO ŻYWNOŚCI
Do śmieciowych, chemicznych zapychaczy żywności należą fosforany (E
338-341, E 343, E450-452, E 1410, E 1412-1414), przez które organizm nie
przyswaja wapnia. Ponadto fosforany powodują pęcznienie mięśni,
a więc wyroby wędliniarskie, do których dodaje się fosforany chłoną wodę.
Naukowcy dowiedli, że fosforany są drugim po papierosach czynnikiem
przyczyniającym się do powstania nowotworów płuc.
Fosfor ważny składnik diety
• Obecnie obserwuje się zbyt duże spożycie fosforu przekraczające prawie
dwukrotnie wartości zalecanego spożycia przy jednoczesnym niedoborze
wapnia
• Skutek-niekorzystny stosunek wapnia do fosforu i w rezultacie zaburzenia
gospodarki mineralnej organizmu
• Nadmierne spożycie fosforu obniża nie tylko wchłanianie wapnia, ale
również magnezu na skutek powstawania połączeń wapniowo-magnezowofosforanowych.
Naturalne źródła fosforu - mięso i jego przetwory, mleko i produkty
mleczne, ryby, jaja, nasiona roślin strączkowych, orzechy, kakao, produkty
zbożowe.
Zawartość fosforu w żywności
Produkty o bardzo wysokiej zawartości fosforu to: kasza gryczana, płatki
owsiane oraz musli z rodzynkami i orzechami, wątróbka, podsuszane
kiełbasy ( >250 mg/100g produktu).

Fosfor pochodzący z substancji dodawanych do żywności
Związki fosforu dodaje się ze względów technologicznych, sensorycznych
i ekonomicznych wykorzystując ich właściwości stabilizujące, emulgujące,
zagęszczające, klarujące, wiążące i przeciwzbrylające. Dotyczy to głównie
przetworów mięsnych, serów topionych, koncentratów zup w proszku,
proszków do pieczenia, słodyczy, wyrobów czekoladowych oraz słodkich
napojów np. coli.
Po wejściu Polski do UE rozszerzono asortyment wyrobów, do których mogą
być dodawane fosforany, zwiększono także ich dopuszczalną ilość do 5 g
tlenku fosforu/kg produktu.
Coraz więcej fosforu w żywności

1991

2008

SER PEŁNOTŁUSTY CAMEMBERT
SER BRIE
SER TWARDY TŁUSTY EDAMSKI
SZYNKA
CHLEB ŻYTNI RAZOWY
CHLEB ZWYKŁY

180 mg/100 g
160
470
100
160
80

300mg/100g
380
510
200
200
100

Niekorzystny wpływ dodatku fosforanów do żywności
Zwiększenie stosunku fosforu do wapnia w żywności wysoko przetworzonej,
np. w zupach w proszku wynosi 3:1, w wędlinach 27:1 (100 g wędliny
pokrywa dzienne zapotrzebowanie a fosfor w 33%, a wapnia w 1,3%).
Nadmiar fosforu problemem młodzieży
Zbyt niskie spożycie wapnia i znaczne przekroczenie zaleceń spożycia
fosforu, a także zakłócenia wzajemnych relacji między tymi pierwiastkami
występują w całej polskiej populacji, ale są szczególnie istotne w przypadku
młodzieży, ze względu na ich udział w tworzeniu szczytowej masy kostnej.
Stwierdzono zależność miedzy konsumpcją kwasu fosforowego zawartego
w napojach, a hipokalcemią. Nadmierne spożycie napojów typu cola zakłóca
gospodarkę mineralną organizmu, prowadząc do ubytku wapnia z kośćca,
a w rezultacie do osteoporozy (stwierdzono zwiększone ryzyko złamania
kości u dziewcząt pijących coca-colę).
Jak poprawić niekorzystny stosunek wapnia do fosforu
• Wzbogacanie niektórych produktów spożywczych wapniem
• Zmiana nawyków żywieniowych
• Spożywanie przetworzonej żywności ekologicznej, w której nie wolno
stosować dodatku fosforanów.

INNE DODATKI DO ŻYWNOŚCI
Barwniki – grupa E100
Większość barwników dodawanych do żywności tj. najczęściej do słodyczy,
napojów gazowanych, lodów, przetworów owocowych, budyniu, musztardy, zup
w proszku, płatków zbożowych, wywołuje reakcje alergiczne, astmatyczne,
nadpobudliwość, niektóre z nich są podejrzewane o powodowanie nowotworów
wątroby, działanie rakotwórcze i mutagenne.
Konserwanty – grupa E200

soki owocowe, galaretki, napoje,
margaryny, sosy owocowe
i warzywne, konserwy rybne,
koncentraty pomidorowe;

DZIAŁANIE

WYSTĘPOWNIE

E 210 kwas benzoesowy i benzoesany (E211, E 212, E213)
reakcje alergiczne, wysypki, podrażnia
śluzówkę żołądka i jelit, podejrzewany
o działanie rakotwórcze, niebezpieczny
dla osób uczulonych na aspirynę.

suszone owoce, wiórki kokosowe,
przyprawy, naturalne soki
owocowe, koncentraty owocowe,
chrzan, przetwory ziemniaczane;

DZIAŁANIE

WYSTĘPOWNIE

E 220 dwutlenek siarki i siarczany (E221, E222, E223, E224, E226, E227, E228)
powodują stratę witaminy B12, reakcje
alergiczne, nudności, bóle głowy,
zakłócają pracę jelit, podejrzewane
o wywoływanie ataków astmy.

owoce cytrusowe (stosowane
przeciwko rozwojowi grzybów
na owocach, do impregnowania
skórek, jako środek insektobójczy);

DZIAŁANIE

WYSTĘPOWNIE

E 230 bifenyl, E 231 ortofenylofenol, E 232 ortofenylofenolan sodu
reakcje alergiczne,
zakłócenie czynności skóry

DZIAŁANIE

mięsa, wędliny, ryby;

powstawanie nowotworów, astmy, zapalenie nerek,
zawroty głowy, problemy behawioralne, szkodzą
przy nadciśnieniu, E250 utrudnia transport tlenu
przez krew, wysoka zawartość azotynów podwyższa
ryzyko zachorowania na raka aż o 67%
(rak trzustki, okrężnicy, mózgu, białaczka).

DZIAŁANIE

WYSTĘPOWNIE

E 249 azotyn III potasu E 249 i E 250 azotyn III sodu

duszności, sinienie powłok skórnych, astmę,
zapalenie nerek, zawroty głowy, problemy
behawioralne, mogą przekształcić się w azotyny,
niebezpieczne przy nadciśnieniu.

WYSTĘPOWNIE

E 251 azotan V sodu i E 252 azotan V potas

wędliny, mięsa, sery;

Emulgatory – grupa 400

DZIAŁANIE

obniżenie poziomu składników
mineralnych w organizmie,
niebezpieczny dla kobiet w ciąży

DZIAŁANIE

owrzodzenia układu pokarmowego,
zmniejszenie wchłaniania
składników mineralnych
(np. potasu), działa przeczyszczająco.
Nie powinien być spożywany przez dzieci.

DZIAŁANIE

dodawany do produktów
dla niemowląt, dżemów,
galaretek, marmolad, budyniów;

może zmniejszać przyswajalność
żelaza, magnezu i wapnia,
pogłębia osteoporozę,
pogarsza metabolizm.

DZIAŁANIE

WYSTĘPOWNIE

E 400 kwas alginowy

może wywołać problemy
jelitowe, zaparcia, biegunkę.

WYSTĘPOWNIE

E 407 karagen
śmietanki pasteryzowane,
dżemy, galaretki, marmolady,
mleka w proszku,
mleka zagęszczone;

WYSTĘPOWNIE

E 450 disforany
sól, przetwory mięsne,
aromatyzowane napoje, sosy, owoce
kandyzowane, chipsy, mleka
zagęszczone, zupy i herbaty
w proszku, gumy do żucia, cukier puder;

WYSTĘPOWNIE

E 461 metyloceluloza

mięsa, wędliny, ryby;

Wzmacniacze smaku – grupa 600

DZIAŁANIE

uzależniający charakter, jedna
z przyczyn otyłości, może nasilać
problemy astmatyczne, powodować
bóle głowy, przyspieszone bicie serca,
pogorszenie wzroku, nudności,
bezsenność, osłabienie.

DZIAŁANIE

koncentraty spożywcze, zupy
i dania w proszku, przyprawy,
sosy w proszku, sosy sojowe,
wędliny, konserwy;

bóle głowy, przyspieszone bicie serca,
pogorszenie wzroku, nudności,
bezsenność, osłabienie, otyłość.

DZIAŁANIE

WYSTĘPOWNIE

E 621 glutaminian sodu MSG „hydrolizowane białko roœlinne”

niewskazany dla osób
z kamicą nerkową.

WYSTĘPOWNIE

E 622 glutaminian potasu
koncentraty spożywcze,
zupy i dania w proszku,
przyprawy, sosy w proszku,
sosy sojowe, wędliny, konserwy;

WYSTĘPOWNIE

E 450 disforany
koncentraty spożywcze, zupy i dania
w proszku, przyprawy, sosy w proszku,
sosy sojowe, wędliny, konserwy,
produkty o obniżonej zawartości soli;

Preparaty zastępujące cukier
WYSTĘPOWNIE

E 951 aspartam

jest obecny na świecie w ponad 5000 produktów (dżemy, marmolady, płatki
śniadaniowe, witaminy, środki dietetyczne i żywność diabetyczna, napoje bez
cukru, dietetyczne produkty mleczne, soki owocowe bez cukru, desery bez
cukru, wyroby cukiernicze, piwa bezalkoholowe, musztardy, galaretki, sosy,
konserwy rybne, pieczywo, płatki zbożowe).

DZIAŁANIE

zawiera 6 związków chemicznych, w tym metanol przechodzący w aldechyd
mrówkowy, znany środek rakotwórczy, może powodować białaczkę, choroby
układu nerwowego, raka płuc, raka piersi. Niewskazany dla osób z wrażliwym
przewodem pokarmowym.

WYSTĘPOWNIE

E 954 sacharyna
napoje bez cukru, dietetyczne produkty mleczne, soki owocowe bez cukru,
desery bez cukru, wybory cukiernicze, piwa bezalkoholowe, dżemy,
marmolady, musztardy, galaretki, sosy, konserwy rybne, pieczywo, płatki
zbożowe; jako dodatek do produktów dla dietetyków;

Syrop glukozowo- fruktozowy
Stał się bardzo popularnym dodatkiem do żywności. Otrzymuje się go
w procesie przetwarzania kukurydzy na skrobię kukurydzianą, a następnie
skrobia jest przetwarzana pod wpływem kwasów, enzymów lub obu tych
czynników łącznie. Jednakże kukurydza jest bogata wyłącznie w glukozę,
a nie zawiera fruktozy. Fruktozę uzyskuje się z glukozy za pomocą procesu
enzymatycznego, często z wykorzystaniem żrącej sody kaustycznej
zanieczyszczonej rtęcią. Duża liczba producentów syropu używa tej
technologii i w związku z tym syrop-glukozowo-fruktozowy jest jednym
z ważnych źródeł zanieczyszczenia organizmu człowieka rtęcią. Ponadto
ogromna część światowej produkcji kukurydzy opiera się na technologii
GMO, która nie jest dokładnie zbadana, a wiele źródeł podaje, że jest
szkodliwa dla zdrowia.

W Polsce powszechnie używany jest do słodzenia:
• napojów bezalkoholowych, gazowanych i niegazowanych.
• soków owocowych i nektarów,
• napojów alkoholowych i mlecznych,
• do wyrobu lodów, deserów,
• dżemów, galaretek, wyrobów cukierniczych.
Pojawia się także w wielu produktach wydawałaby się dobrych
i prestiżowych firm produkujących żywność i dodatki do żywności takich jak
słodycze, keczupy, musztardy, zupy w proszku, jogurty, owocowe napoje dla
dzieci i wiele innych.
Tańszy zamiennik białego cukru, łatwiejszy w produkcji zaczyna dominować
w większości produktów dostępnych na sklepowych półkach. Wzbudza
wiele kontrowersji oraz jest tematem wielu debat.
Niestety postrzegany jest coraz częściej jak sprawca wielu chorób:
• Powoduje otyłość
Fruktoza przetwarzana jest na najgorszy rodzaj tłuszczu tj. ten gromadzący
się wokół narządów wewnętrznych.
• Przyczynia się do powstania cukrzycy typu 2
Codzienne spożywanie produktów zawierających syrop glukozowofruktozowy zwiększa apetyt i ryzyko cukrzycy typu 2.

Jedna porcja produktu słodzonego syropem zaspokaja całodobowe
zapotrzebowanie na węglowodany. Konsumpcja wysokoprzetworzonych
cukrów prostych (glukozy, fruktozy) prowadzi do tzw. reaktywnej hipoglikemii
tj. gwałtownych zmian poziomu insuliny oraz glukozy we krwi. Zapobiegać
temu miała fruktoza o niskim indeksie glikemicznym. Niestety, spożywana
w nadmiarze fruktoza stanowi jeszcze większe zdrowotne zagrożenie. Jest
bowiem metabolizowana bardzo szybko, poza kontrolą organizmu ponieważ
omija pewne szlaki metaboliczne.
• Podwyższa poziom złego cholesterolu LDT i trójglicerydów
Spożywanie żywności z dużą zawartością syropu prowadzi do dużego
napływu fruktozy do żyły wrotnej wątroby (żyła ta zaopatruje wątrobę w krew
i substancje wchłonięte w przewodzie pokarmowym). Fruktoza ulega
metabolizmowi znacznie szybciej niż glukoza. Wątroba zostaje szybko
i w dużej ilości “zalana” fruktozą, co prowadzi do odpowiedzi wątroby
w postaci zwiększenia syntezy kwasów tłuszczowych, a także powoduje
zwiększone wydzielanie lipoprotein o bardzo niskiej gęstości, które
następnie na drodze przemian biochemicznych są przetwarzane
w lipoproteidy LDL, czyli zły cholesterol. Fruktoza odgrywa również
znaczącą rolę w procesie starzenia, zaostrza nieprawidłowości w obrębie
narządu wzroku, układu krążenia i zaburza pracę jelit. Ponadto w procesie
produkcji syropu glukozowo-fruktozowego może dojść do zanieczyszczenia
produktu rtęcią, która jest bardzo groźna dla organizmu człowieka.
Rtęć
Ostatnio uwaga skupia się na metylortęci wykrywanej w rybach,
amalgamatowych wypełnieniach zębów, a także w szczepionkach
stosowanej jako konserwant. Rtęć jest toksyczna w każdej postaci. Organy
ulegające uszkodzeniu to mózg, nerki i żołądek.

ZAGĘSTNIKI – GRUPA 1400
Skrobie modyfikowane
Skrobia modyfikowana (ang. modified starch)
Na etykiecie może być ona oznaczona również jako E1400, czyli E1404,
E1410, E1412, E14013… itd. Modyfikacja skroni nie oznacza modyfikacji
genetycznej, a modyfikację chemiczną lub fizyczną. Skrobia traktowana jest
wysoką temperaturą, kwasem lub w inny sposób, przez co zmienia się jej
struktura chemiczna i w konsekwencji jej właściwości. Zmiana taka nie
powinna być traktowana za naturalną. Po tym procesie skrobia uzyskuje
na przykład zdolność pęcznienia i wiązania wody. Stosuje się ją więc głównie
do zagęszczania produktów. Jednakże w przypadku skrobi modyfikowanej
problem nie tylko tkwi w procesie przetwarzania surowca czy nazwie, ale
również w samym surowcu.
W produkcji spożywczej, do pozyskiwania skrobi wykorzystuje się głównie
kukurydzę, ziemniaki, tapiokę, pszenicę i soję. Kukurydzę i soję uprawia się
z ziaren modyfikowanych genetycznie już w skali globalnej. Jeśli skrobia
została uzyskana z roślin GMO, musi być odpowiednio oznaczona. Jeśli
natomiast została ona dodatkowo poddana modyfikacji chemicznej lub
fizycznej, owego oznaczenia nosić już nie musi. Producenci genetycznie
modyfikowanej żywności znaleźli zatem świetne wyjście z sytuacji.
Oznaczenia GMO dla skrobi modyfikowanej używać nie muszą, a tym
samym nie odstraszają klientów i bez problemu sprzedają swój produkt.
Tak więc ‘modyfikowana’ w samej nazwie skrobi modyfikowanej nie oznacza
modyfikacji genetycznej, mimo wszystko możemy być prawie pewni,
że składnik ten został pozyskany z roślin GMO. Ponadto zmieniona budowa
chemiczna również nie czyni tego produktu naturalnym.

Maltodekstryny
Pozyskuje się je w procesie częściowej hydrolizy skrobi (np. ziemniaczanej,
owsianej, ryżowej, kukurydzianej, tapiokowej). To węglowodany złożone,
które są obecne w wielu produktach spożywczych oraz są częstym
składnikiem odżywek dla sportowców.
Maltodekstryny należą do grupy skrobi modyfikowanych. Niekiedy
nazywane są skrobiowymi produktami hydrolizowanymi lub w skrócie SHP.
Znajdują się w majonezach, kaszkach, słodzikach, rosołach z kostki,
mrożonkach, sosach, zupach, konserwach, koncentratach, słodyczach,
odżywkach, suplementach diety, środkach leczniczych. To z nich robi się
otoczki tabletek i kapsułek, które błyskawicznie rozpuszczają się
w przewodzie pokarmowym.
Maltodekstryny mają lekko słodkawy smak, dlatego w produktach
spożywczych używane są jako substancja wypełniająca i zagęszczająca,
jako zamiennik cukru w ciastach, ciastkach czy przetworach owocowych. Są
używane jako środek zapobiegający krystalizacji sacharozy w przetworach
wysokosłodzonych. Przedłużają trwałość wyrobów ciastkarskich oraz
piekarniczych.
Maltodekstryny charakteryzują się bardzo szybkim rozkładem w naszym
organizmie i błyskawicznie się wchłaniają. Mają wysoki indeks glikemiczny:
oznacza to, iż bardzo szybko są trawione i w krótkim czasie po ich spożyciu
następuje wzrost poziomu glukozy we krwi. Dlatego osoby dbające o linię,
stosujące dietę odchudzającą lub chore na cukrzycę powinny ich unikać.

TŁUSZCZE TRANS
„atak serca w opakowaniu”
Szkodliwość – zwiększają poziom złego cholesterolu LDL,
a zmniejszają poziom dobrego cholesterolu HDL, prowadzą
do wielu chorób, w tym do bezpłodności (o 73%).
Wytwarzane przez uwodornienie oleju pochodzenia roślinnego.
W 2003 roku WHO zalecała udział tłuszczy trans na poziomie nie
większym niż 1% w całości spożycia produktów energetycznych.

Mózg - rak (azotyny występujące w przetworach
mięsnych), uszkodzenie mózgu (rtęć)
Płuca - rak (fosforany, aspartam)
Serce - choroba niedokrwienna serca (tłuszcze trans)
Piersi - rak (aspartam)
Żołądek - rak (azotyny), uszkodzenie żołądka (rtęć)
Trzustka - cukrzyca w wyniku upoœledzenia działania
trzustki (syrop glukozowo-fruktozowy,
maltodekstryny)
Wątroba - rak (niektóre sztuczne barwniki)
Nerki - stany zapalne (azotany, azotyny),
uszkodzenie nerek (rtęć)
Narządy płciowe - bezpłodnoœć (tłuszcze trans)

RADY:
• Nie kieruj się niską ceną, często równoznaczną z niską jakoœcią;
• Nie sugeruj się kolorowym opakowaniem, czy fantazyjnym

okreœleniem produktu;

• Czytaj informacje na etykietach, zwłaszcza te podane drobnym

drukiem;

• Unikaj produktów z substancjami E oraz z małą zawartoœcią

właœciwego produktu.

W 700–1000 kg żywności, którą spożywa człowiek przeciętnie w ciągu roku,
znajduje się ok. 6–8 kg dodatków chemicznych: konserwantów, sztucznych
barwników, metali, pestycydów i innych substancji, które zdecydowanie nie
są żywnością. Długotrwałe ich stosowanie negatywnie wpływa na zdrowie,
a w przypadku kobiet w ciąży i karmiących piersią, na zdrowie dzieci. Nie
wiadomo też, jaki wpływ będą one miały na kondycję kolejnych pokoleń.
Dlatego w trosce o zdrowie należy spożywać produkty nie zawierające
szkodliwych substancji konserwujących, czyli zwracać szczególną uwagę
na dokładne czytanie etykiet.
Wiele produktów zawierających konserwanty ma na rynku swoje
odpowiedniki pozbawione chemicznych dodatków. Ponadto wszystkie
wymienione dodatki do żywności w tym tłuszcze trans, aspartam
i glutaminian sodu są zakazane w produktach ekologicznych. Warto ich
szukać w trosce o własne zdrowie. Chemiczne dodatki zawarte w żywności
mogą być przyczyną różnych chorób takich jak: pokrzywka, obrzęk
naczynioruchowy, przy długim stosowaniu bardziej groźnych chorób serca
i raka. Ostrożność w spożywaniu konserwantów zalecana jest szczególnie
alergikom, dzieciom oraz osobom nadwrażliwym.
W ostatnich latach lekarze obserwują znaczący wzrost zachorowań na
alergie różnego typu. W Polsce tempo wzrostu chorób alergicznych jest
nawet większe niż w Europie Zachodniej. Jako przyczyny tego zjawiska
wskazuje się zanieczyszczenie środowiska i rosnącą chemizację życia,
w tym chemizację żywności. są więc ceną, jaką płaci człowiek za luksus
jedzenia coraz smaczniejszych i ładniej wyglądających produktów
żywnościowych.

Świadomość zagrożenia, jakie niesie ze sobą stosowanie substancji
chemicznych w życiu codziennym może uchronić przed negatywnymi
skutkami dla zdrowia człowieka.

Żywnoœć przetworzona, zawierająca konserwanty,

sztuczne barwniki i wzmacniacze smaku, doprowadziła

do niespotykanego w dziejach ludzkoœci rozwoju

chorób, zwłaszcza nowotworów. Jedzenie wolne od

dodatków chemicznych może uzdrowić człowieka.

NOTATKI

prof. dr hab. Ewa Solarska
Kierownik Pracowni Żywności Ekologicznej w Katedrze Biotechnologii, Żywienia
Człowieka i Towaroznawstwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Uczestniczka licznych zagranicznych staży naukowych m.in. w Niemczech, USA,
Holandii, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Szwajcarii, Czechach itp. Autorka
i współautorka ponad 100 publikacji i monografii.
Prof. Solarska jest ekspertem w zakresie projektów badawczo-rozwojowych oraz koordynatorem ok. 20
projektów badawczych. Za swoje zasługi naukowe Profesor otrzymała wiele odznaczeń
międzynarodowych i nagród krajowych m.in.; nagrodę PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie
komercjalizacji wyników badań naukowych, nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za opracowanie
systemu uzyskiwania zdrowych sadzonek chmielu i wdrożenie ich do uprawy jako element wspomagania
zmian w strukturze krajowego chmielarstwa, tytuł Honorowego Profesora Uniwersytetu w Kijowie,
Międzynarodowy Order Chmielarski przyznany przez Kapitułę Międzynarodowej Organizacji I.H.G.C.
Doświadczenie zawodowe prof. Solarskiej obejmuje m.in. opracowanie technologii produkcji chmielu
ekologicznego, opracowanie agrotechnicznych metod zwalczania werticiliozy chmielu, otrzymywanie
roślin chmielu wolnych od wirusów i wiroidów, opracowanie technologii uprawy zbóż w systemie
ekologicznym, badania nad skutecznością naturalnych środków ochrony roślin itp. Jest członkinią
Stowarzyszenia Forum Rolnictwa Ekologicznego, Rady Programowej czasopisma „Journal of
Biotechnology”, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Fitopatologicznego, Prezesem Stowarzyszenia Badań nad Chmielem w Polsce, Przewodniczącą
Wydziałowej Komisji ds. Przygotowania i oceny projektów badawczych. Prof. Solarska dwukrotnie
organizowała międzynarodową konferencję chmielarską w Polsce i w okresie dwóch lat przed każdą
z tych konferencji pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Komisji Naukowej Międzynarodowej Organizacji
I.H.G.C.

