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Dzieci w przedszkolu
Mamo, tato czy wiesz,

 jak duży wpływ ma nadmiar 
cukru na zachowanie dziecka?

Nie każdy wie, że według niektórych badań 
nadmiar cukru w diecie powoduje nadpobudli-
wość ruchową i obniżony iloraz inteligencji. Do ta-
kich wniosków – dotyczących diety małych dzieci 
i jej późniejszego wpływu na możliwości intelek-
tualne – doszli australijscy naukowcy z University 
of Adelaide. Iloraz inteligencji ośmiolatków, które 
spożywały we wczesnym dzieciństwie dużo słod-
kich potraw i napojów był o dwa punkty niższy niż 
u ich rówieśników, którym ograniczano cukier. Po-
twierdzili to naukowcy ze Stanów Zjednoczonych. 
Opublikowali oni wyniki badań, z których wynika, 
że maluchy często karmione pizzą, ciastkami i fryt-
kami miały IQ niższe nawet o 5 punktów. Nawet 
doraźnie cukier źle wpływa na możliwości dziecka 
w nauce. Jeżeli uczeń zje coś słodkiego, to poziom 
cukru w jego krwi bardzo szybko wzrośnie. Jednak 
opadnie równie prędko i początkowy przypływ 
energii zmieni się w uczucie zmęczenia, niepokoju 
i trudności w skoncentrowaniu się w trakcie lekcji 
czy przy odrabianiu zadania domowego.

Cukier - zarówno biały, klonowy, trzcinowy lub 
pochodzący z melasy - nie dostarcza organizmo-
wi żadnych cennych składników odżywczych. Jest 
ukryty prawie we wszystkich produktach żywno-
ściowych. Łatwo więc o nadmiar – a ten prowa-
dzi do otyłości, cukrzycy, próchnicy i wielu innych 
chorób. Badanie „Kompleksowa ocena sposobu 
żywienia dzieci w wieku 13-36 miesięcy w Polsce”, 
które przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 
400 maluchów, wykazało że już 90 proc. najmłod-
szych je za dużo soli, w 80 proc. ich dieta zawiera 
za dużo cukru, poza tym jest zbyt uboga w wapń  
i witaminę D.

Wpływ cukru na organizm
Jedząc słodycze, dostarczamy organizmowi 

przede wszystkim glukozę (źródło energii dla mó-
zgu) i dopaminę (neuroprzekaźnik, który jest od-
powiedzialny za energię, samopoczucie czy moty-
wację do działania), co prowadzi do pobudzenia 
dziecka.

Nasz mózg, czując słodki smak, dostaje impuls 
dopaminy. Czując słodki smak, odczuwamy przy-
jemność, która mogła ocalić przed głodem człowie-
ka pierwotnego, w świecie braku pożywienia, ale 

współcześnie prowadzi do nadmiernej konsumpcji 
cukrów, a w konsekwencji do nadwagi i licznych 
chorób.

Procesy fizjologiczne przekładają się na zacho-
wanie dzieci. Nadmiar cukru, a co się z tym wiąże 
podwyższony poziom glukozy we krwi powoduje 
nadmierną aktywność i pobudzenie. Jednak jest 
ono krótkotrwałe i po chwili zmienia się w roz-
drażnienie i apatię, gdyż organizm domaga się ko-
lejnej dawki cukru.

Kiedy posiłki zawierają dużą ilość cukrów pro-
stych, do krwioobiegu dostaje się duże stężenie 
glukozy. Jest to sygnał dla organizmu, aby wytwo-
rzyć odpowiednio dużą ilość insuliny. Organizm 
zakłada, że będzie ona potrzebna do trawienia cu-
kru przez kilka godzin, jednak w przypadku cukrów 
prostych wysoki poziom glukozy utrzymuje się 
przez około godzinę od ich zjedzenia. Jednak uwol-
niona insulina dalej działa, cały czas obniżając po-
ziom glukozy, co można dostrzec w zmianie nasto-
ju i zachowania dzieci, które chcąc poprawić sobie 
humor znowu sięgają po słodycze i proces gluko-
zowo-emocjonalnej huśtawki się powtarza. Nieste-
ty, konsekwencje takiego postępowania mogą być 
poważne m.in. otyłość, cukrzyca, próchnica.

Zamiast zwykłego cukru spotykamy produkty 
zawierające glukozę, sacharozę, fruktozę czy mela-
sę. Niestety wszystkie w dużej ilości mają nieko-
rzystny wpływ na organizm.

Następnym składnikiem cukropochodnym, do 
wykluczenia z diety, jest syrop glukozowo-frukto-
zowy. Niestety, znajduje się on w niemal wszyst-
kich produktach: serkach, jogurtach, deserach, 
słodyczach, słodkich napojach, sokach, płatkach 
śniadaniowych, ketchupach i dżemach. Syrop glu-
kozowo-fruktozowy negatywnie wpływa na zdro-
wie i pracę organizmu, gdyż odpowiada za spadek 
wrażliwości organizmu na leptynę – hormon od-
powiedzialny za informowanie mózgu o sytości, 
powoduje wzrost złego cholesterolu i gwałtowny 
wzrost glukozy we krwi.

Naukowcy, którzy przeprowadzili liczne bada-
nia, podkreślają, że mózg rozwija się najbardziej 
przez pierwsze  lata życia, dlatego odpowiednia 
dieta jest niezwykle istotna na początku życia 
dziecka. A co potem? Jaki wpływ na zachowania 
dzieci ma dieta, potwierdzają liczne już badania 
z tego zakresu. Coraz częściej i więcej jest wśród 
nas osób, u których dostrzegamy nadpobudliwość 
psychoruchową, deficyty uwagi czy impulsywność 
oraz zaburzenia emocjonalne. Zapobiegamy tym 
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zachowaniom w różnoraki sposób: psychoterapią, 
terapią pedagogiczną, farmakoterapią czy w końcu 
zwracamy uwagę na dietę.

Prof. Greenblatt i dr Nick z Narodowego In-
stytutu Zdrowia w USA przebadali w ciągu 10 
lat ponad 10 tysięcy pacjentów z ADHD. Zauwa-
żyli, że ADHD ma swoje uwarunkowania przede 
wszystkim genetyczne, ale także środowiskowe  
i metaboliczne. Potwierdzają to udokumentowa-
ne i obserwowane w ich klinice nieprawidłowo-
ści żywieniowe i metaboliczne u osób z objawami 
ADHD. W związku z tym autorzy zmieniali stop-
niowo swoje podejście do leczenia ADHD, ogra-
niczając farmakologię na rzecz stosowania w coraz 
szerszym zakresie suplementacji żywieniowej.

Zastanówmy się, jak dużo dzieci ma problem  
z zachowaniem, co czasami spowodowane jest cho-
robą, ale także częściej przejawia się problemami  
z nadpobudliwością czy zachowaniami wynika-
jącymi z zaburzeń emocjonalnych. Wśród wielu 
czynników niewątpliwie ma na to wpływ dieta 
i nawyki żywieniowe. Większość dzieci spożywa 
zbyt wiele tłuszczów, wiele słodyczy, napojów, lo-
dów, fast foodów, chipsów itp. Jak mało w naszej 
codziennej diecie minerałów, witamin, fitoche-
mikaliów (z owoców, warzyw i pełnego ziarna). 
Ogromnie ważne jest, by dziecko dzisiaj i w przy-
szłości odżywiało się naprawdę zdrowo. To ozna-
cza dla nas, dorosłych, że i my jesteśmy zobowią-
zani do poprawy swojej diety. Czyż nie z przykładu 
dzieci czerpią najwięcej nauki?

Pragnę przypomnieć badania przeprowadzane 
na dzieciach w USA, Holandii, w Belgii i w Niem-
czech, których wyniki mają wpływ na zmianę na-
szego postrzegania oddziaływania diety na zacho-
wania psychoruchowe.

• Badania pochodzące z roku 2007 (McCann 
i inni) dowodziły, że można uzyskać „poprawę  
w zachowaniu dzieci”, gdy zastosuje się dietę bez 
zawartości sztucznych barwników oraz salicylanów 
(salicylany są w sposób naturalny obecne w wielu 
owocach i warzywach, na przykład w jabłkach, wi-
śniach, winogronach, pomarańczach i pomidorach).
Grupa respondentów to: 153 – 3 latków i 144 dzieci 
w wieku 8-9lat (dzieci z normalną i trochę pod-
wyższoną pobudliwością). Dzieci z ADHD nie bra-
ły udziału w badaniu. Modele były prowadzone 
dla wszystkich kombinacji płci i grup wiekowych. 
W badaniu tym zastosowano 4 barwniki (wybra-
ne spośród: E102, E104, E110, E124, E129, E122,E211) 
dodatkowo z benzoesanem sodu. Taka zawartość 
wyżej wymienionych składników podniosła hipe-
raktywność u dzieci zarówno 3, jak i 8-9 letnich.

• To badanie potwierdza wcześniejsze, prze-
prowadzone w 1975 roku przez dr Feingolda; w 1999 

Overmeyera i Taylora; oraz w 2004 przez Schaba 
i Trinha. Gdy dzieci spożywają systematycznie ta-
kie dodatki żywnościowe jak barwniki czy benzo-
esan sodu, możemy zauważyć u nich nadczynność 
psychoruchową, impulsywność czy nieuważne 
zachowania. Przypomnę, iż badanie to przeprowa-
dzano na dzieciach bez diagnozy ADHD. Wnioski 
były zaskakujące. Nie tylko dotyczące zachowania 
dzieci, ale również dostrzeżono, że opisujący zacho-
wanie swoich pociech rodzice dostrzegali zmiany 
nieomal niezauważalne dla niezależnych obserwa-
torów. Wynika to z większej wrażliwości rodziców. 
Autorzy badania doszli do wniosku, że syntetyczne 
kolory i benzoesan sodu może nasilić nadpobu-
dliwość, brak koncentracji uwagi i impulsywność  
u dzieci. Dodatki te przeważnie występują w ni-
skich jakościowo produktach spożywczych. Nie-
stety, bardzo często dodawane są do żywności 
przeznaczonej dla dzieci. Do takich dodatków zali-
czamy: E104, E107, E110, E122, E123, E124, E128, E 133, 
E142, E150, E151, E154, E155, E180, E221, E222, E223, 
E224, E226, E227, E228, kwas benzoesowy, benzo-
esan sodu, pirosiarczyn sodu, dwutlenek siarki, 
wanilinę.

• Wydaje się jednak, że dla przebiegu nadpo-
budliwości znaczenie mają również inne składniki 
odżywcze, na przykład u niektórych dzieci chorych 
na ADHD stwierdzano niedobory długołańcucho-
wych nienasyconych kwasów tłuszczowych, szcze-
gólnie omega-3, a także omega-6. Wielu rodziców 
i niektórzy nauczyciele są przekonani, że istnieje 
związek pomiędzy sposobem żywienia a nadru-
chliwością, nadpobudliwością czy impulsywnością 
u dzieci z ADHD  czy tylko symptomami tej cho-
roby. Zatem ci, którzy dokładnie obserwują dzieci, 
są w stanie dostrzec zmiany zachowania na skutek 
modyfikacji diety, których nie wychwytują stoso-
wane przez lekarzy metody badań.

• Inne badanie udowadnia konieczność stoso-
wania suplementu diety, jakim są kwasy omega-3 
i omega-6 z dodatkiem magnezu i cynku. Celem 
pracy była ocena wartości odżywczych kombinacji 
kwasów omega z dodatkiem magnezu i cynku na 
objawy deficytu uwagi, impulsywności, nadruchli-
wości, jak również na problemy emocjonalne i po-
wiązane z zaburzeniami snu. Te wielonienasycone 
kwasy tłuszczowe są niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania mózgu, w tym uwagi i innych 
umiejętności neuropsychologicznych. Monitoro-
wano 810 dzieci od 4 do 15 lat ( z czego 65% to dzie-
ci w wieku od 7-10 lat), które otrzymały wskazanie 
stosowania suplementu z kwasów omega-3 i ome-
ga-6, oraz magnezu i cynku od lekarzy pediatrów 
przez co najmniej trzy miesiące. Były to dzieci, któ-
rych rodzice ocenili je jako podatne na nadpobu-
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dliwość i nieuwagę. Po 12 tygodniach stosowania 
suplementu u badanych zaobserwowano znaczne 
zmniejszenie objawów nadpobudliwości i deficy-
tu uwagi, jak i impulsywności. Ponadto badania 
te wskazały na mniejsze problemy emocjonalne  
u badanych na koniec okresu badań w porówna-
niu do stanu wyjściowego. Nie zanotowano żad-
nych niekorzystnych działań. Większość badanych 
zaobserwowało znaczną redukcję objawów deficy-
tu uwagi i nadpobudliwości oraz impulsywności 
czy problemów emocjonalnych i behawioralnych. 
Najbogatszymi źródłami kwasów omega-3 są: nie-
oczyszczony olej lniany, nierafinowany olej rzepa-
kowy, nierafinowany olej słonecznikowy i sojowy, 
orzechy i nasiona. Kwasy tłuszczowe EPA i DHA 
występują w produktach pochodzenia rzecznego  
i morskiego takich jak: łosoś, makrela, sardynki, 
śledzie, sardele, tuńczyk, halibut. Kwasy te rów-
nież występują w wątrobie, żółtku jaja. Produkty 
te powinny być regularnie włączane do diety oso-
by z ADHD.

• W innych badaniach naukowych stwier-
dzono, że niższy poziom żelaza wiąże się z obni-
żeniem funkcji poznawczych i występowaniem 
objawów ADHD. Żelazo występuje w mięsie  
i przetworach mięsnych, jajach. Doskonałym źró-
dłem żelaza są również ciemnozielone warzywa, 
pamiętajmy jednak, że żelazo będzie lepiej przy-
swajalne w połączeniu z witaminą C.

• Cynk pełni wiele ważnych funkcji w or-
ganizmie człowieka. Wpływa na metabolizm 
neuroprzekaźników i kwasów tłuszczowych. Nie-
dobory cynku skorelowane są z występowaniem 
ADHD. Dzieci, które wykazywały niedobór cyn-
ku, po jego suplementacji były mniej impulsyw-
ne. Spójrzmy, co mówią badania. W 2008 r prze-
prowadzono w Turcji badanie na 252 dzieciach  
z klasy trzeciej, których środowisko rodzinne zo-
stało określone jako o niskich dochodach. Dzieci 
podzielono na dwie grupy. Jedne otrzymywały sy-
rop z zawartością cynku w dawce 15mg/dziennie, 
a drugie placebo przez 10 tygodni. W efekcie koń-
cowym zaznaczył się istotny spadek deficytu uwa-
gi i nadpobudliwości u dzieci z pierwszej badanej 
grupy. Jednak różnice zostały zauważone głównie 
przez rodziców badanych dzieci, nauczyciele nie za-
uważyli istotnych zmian. Naturalne źródła cynku 
to: ostrygi, produkty zbożowe z pełnego przemiału, 
mięso, ryby, nasiona roślin strączkowych.

Od słodkiego smaku można się uzależnić. Jed-
nak można nauczyć się rezygnować ze słodkości, 
co wyjdzie nam i wszystkim wokoło, a zwłaszcza 
dzieciom, na zdrowie.

 

Dodatki do żywności wywołujące niepożądane 
reakcje u dzieci:

 

Oczywiście na początku należy spodziewać się 
protestów dziecka, gdyż nagłe odstawienie dużych 
ilości cukrów może być dla jego organizmu szo-
kiem. Udowodniono, że po odstawieniu słodyczy 
dziecko przechodzi swoisty detoks podobny do de-
toksu przy nałogu alkoholowym! Wręcz „chodzi po 
ścianach”! Po kilku dniach cierpienia nagle uspa-
kaja się i przestaje być nadpobudliwe! Cud? Nie 
- oczywistość! Tylko mało kto o tym myśli i mało 
kto zdaje sobie sprawę, że nadmiar cukru może być 
takim zagrożeniem. Warto, małymi krokami, redu-
kować ilość podawanego cukru w posiłkach. Jak 
to zrobić?

 

Zawartość cukru w wybranych produktach:



Z życia i wiary

www.parafiajaworze.plInformator Parafialny nr 8768

• Zacznij od obliczenia faktycznej ilości cukru 
zawartego w codziennej diecie dziecka. Pozwoli to 
ocenić skalę problemu i wskaże produkty, z któ-
rych należy natychmiast zrezygnować. Jest to wie-
dza konieczna do zmiany żywienia wszystkich do-
mowników, ponieważ zazwyczaj nie tylko dziecko 
zjada za dużą ilość cukrów, ale także osoby z jego 
najbliższego otoczenia.

Warto pamiętać, że akceptowalna ilość cukru,  
w każdej postaci, jaką dziecko może spożyć każde-
go dnia to 30 gram. Odpowiada to 6 łyżeczkom cu-
kru. Natomiast dla dorosłego maksymalna dawka 
zjadanego cukru powinna wynosić 50 gram, czyli 
10 łyżeczek cukru.

• Wyeliminuj z diety kupne słodycze i sło-
dzone napoje. Zastąp je owocami, bakaliami, orze-
chami, domowymi ciastkami, a słodzone napoje 
– wodą! Zmiana sposobu odżywiania wpłynie na 
zdrowie wszystkim domownikom, a ograniczenie 
cukrów dziecko nie odczuje jako kary wymierzonej 
tylko jemu.

• Rozmawiaj z dzieckiem i naucz je odróżniać 
zdrowe produkty, od tych całkowicie zbędnych. 
Szczerze wytłumacz mu, dlaczego postanowiliście 
zmienić dietę. Opowiedz w prosty sposób o kon-
sekwencjach zdrowotnych, jakie mogą się pojawić, 
gdy nie podejmiecie wspólnego wyzwania.

• Umówicie się z dzieckiem na wspólne po-
konywanie etapów walki z nałogiem i po osiągnię-
ciu każdego ustalcie nagrodę, która sprawi wszyst-
kim przyjemność (np. wyjście do kina, wspólna 
wycieczka, wyjazd rowerem za miasto itp.)

• Wprowadzaj zmiany adekwatnie do wie-
ku dziecka. Pomocne może być wykorzystanie za-

bawy połączonej ze wspólnymi doświadczeniami 
i eksperymentami, a także włączanie dziecka do 
przygotowywania domowych smakołyków. Do-
mowe przysmaki mogą być zdrowe, a przygotowu-
jąc je samemu można zredukować ilość cukru oraz 
zrezygnować ze sztucznych barwników.

• Jeśli nie możesz zrezygnować z kupnych 
słodyczy, to zróbcie jeden dzień „wolnego” w tygo-
dniu (np. niedziela), w którym pozwolicie sobie na 
coś słodkiego ze sklepu (np. kawałek ciasta, żelki, 
czekoladę). Zjedzenie słodyczy raz na jakiś czas na 
pewno nie zaszkodzi, tak jak objadanie się słodko-
ściami każdego dnia.

Mam nadzieję, że artykuł pomoże Państwu  
w zrozumieniu dziwnych i nietolerowanych spo-
łecznie zachowań dzieci. Życzę sukcesów w eli-
minowaniu nadmiaru cukru z diety rodzinnej. 
Podkreślam nadmiarów, ponieważ kostka dobrej 
czekolady zawsze będzie bogatym źródłem magne-
zu i będzie wspomagać wytwarzanie w naszym or-
ganizmie endorfin- hormonu szczęścia.
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