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Na co zwracać uwagę podczas czytania etykiet?

Uważam, że w naszych czasach nie da się świadomie i zdrowo odżywiać, bez czytania 

etykiet produktów, które kupujemy. Niestety nie możemy założyć, że producenci dbają 

głównie o nasze zdrowie i umieszczają w produktach najlepsze składniki. Daleka jestem od 

zakładania, że producenci żywności chcą specjalnie nas otruć. Dla nich najważniejszy jest 

zysk (cóż, tak działa biznes). Dlatego produkt musi przede wszystkim smakować i być w 

stanie długo leżeć na sklepowej półce. Wartości odżywcze bardzo często schodzą na dalszy 

plan.

W takiej sytuacji czytanie etykiet staje się kluczowe. Początkowo jest to sporo pracy, ale 

szybko nauczysz się na co zwracać uwagę, a gdy poznasz już wartościowe produkty 

i marki, Twoje zakupy nie będą trwały dłużej nic obecnie.

Zacznijmy od ogólnych wskazówek, które możesz zastosować do wszystkich produktów.

Wybieraj produkty jak najmniej przetworzone

To podstawowa zasada! Część takich produktów w ogóle nie ma etykiety do czytania (jak 

owoce czy warzywa), na innych znajdziesz tylko jedną pozycję (np. soczewica zielona, czy 

kasza gryczana). Im więcej takich produktów w Twoim koszyku, tym lepiej. Im bardziej 

przetworzony produkt, tym mniej w nim witamin i minerałów, a więcej cukru, soli, 

tłuszczu i sztucznych dodatków. 

Czasami jednak trzeba wybrać pomiędzy produktami przetworzonymi, co wtedy? Czytaj 

dalej :)

Nie sugeruj się nazwą produktu

To, że produkt nazywa się pełnoziarnisty lub fit, wcale nie oznacza, że jest zdrowy. 

Zawsze sprawdź dokładny skład, a nie polegaj tylko na nazwie produktu. Pamiętaj, że 

wszystkie duże napisy na opakowaniu to marketing, to co naprawdę Cię interesuje jest 

napisane małym drukiem.
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Unikaj długich list składników

Im dłużej, tym zazwyczaj gorzej. Jeżeli producent zastępuje naturalny składnik jego 

chemicznymi odpowiednikami, to musi użyć mieszanki składników, aby osiągnąć ten sam 

efekt. Na przykład zamiast prawdziwego soku z owoców, który byłby jedną pozycją na 

liście, w kartonie możesz znaleźć: wodę, cukier (lub sztuczny słodzik), aromat zgodny z 

naturalnym, barwnik, stabilizator, przeciwutleniacz, regulator kwasowości, a na deser 

może jeszcze jakiś konserwancik, czy dwa. Konsystencja i smak podobne. Może nawet z 

miąższem być. Ale dla organizmu, który chciałby z wlewanego weń napoju przyswoić 

jakieś mikroelementy, ogromną różnicę robi skład tejże cieczy.

Najgroźniejsze dodatki!!

Nie każdy sztuczny dodatek jest dla nas tak samo szkodliwy. Do najgroźniejszych należą:

- benzoesan sodu (E211) - konserwant

- glutaminian sodu (E621) - wzmacniacz smaku

- siarczyn sodu (E221) i siarczyn wapnia (E226) - konserwanty

- azotyn potasu (E249) i azotyn sodu (E250) - konserwanty

- tartyzyna (E102) - barwnik

- dwutlenek siarki (E220) - konserwant

- kwas sorbowy (E200) - konserwant.

Nie musisz uczyć się na pamięć wszystkich E. Jeśli zawsze będziesz unikać produktów z 

konserwantami i wzmacniaczem smaku, to zostanie Ci do zapamiętania barwnik E102.

Unikaj słodzików

Cukier owszem jest szkodliwy, ale sztuczne słodziki takie jak aspartam, acesulfan, 

sacharyna, sukraloza są prawdopodobnie jeszcze gorsze. Te substancje są całkowicie 

sztuczne, nasze organizmy nie potrafią ich trawić, stąd ich praktycznie zerowa wartość 

kaloryczna i indeks glikemiczny. Niestety związki te pozostają w organizmie nawet przez 

okres około roku, cały czas go trując. Są silnymi alergenami, a także podejrzewane są o 

zwiększanie prawdopodobieństwa zachorowania na choroby nowotworowe.
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Szukaj ukrytego cukru

Zgodnie z przepisami skład produktu jest tak podawany, że zaczyna się od substancji 

których jest najwięcej. Aby ukryć wysoką zawartość cukru producenci mogą ukryć go pod 

różnymi nazwami:

- cukier,

- syrop glukozowy,

- syrop glukozowo-fruktozowy,

- słód,

- fruktoza,

- glukoza.

Wszystkie te produkty są dla Ciebie i Twojego dziecka tak samo szkodliwe.

Poza czytaniem etykiety sprawdź również tabelkę, w której jest podane ile cukru znajduje 

się na 100g produktu i porównuj produkty pod tym kątem.

Unikaj roślinnych tłuszczy utwardzanych

Tłuszcze roślinne w swojej naturalnej postaci są płynne (np. oliwa z oliwek), wyjątkiem 

jest olej kokosowy. Inne płynne tłuszcze roślinne zamienia się w stałe w procesie 

utwardzania (uwodornienia). Początkowo sądzono, że taka forma tłuszczy roślinnych jest 

zdrowsza niż tłuszcze zwierzęce i dlatego rekomendowano zastąpienie masła margaryną. 

Teraz wiadomo już, że w procesie utwardzania tłuszczów roślinnych powstają tłuszcze 

trans, bardzo niebezpieczne dla zdrowia. W produktach możesz znaleźć je pod nazwami 

roślinnych tłuszczy utwardzanych lub uwodornionych. Uważaj głównie na słodycze, typu 

herbatniki czy ciastka.

Czego jeszcze unikać?

Powyżej wymieniłam już najgroźniejsze dodatki, ale inne chemiczne substancje również 

nie są korzystne dla zdrowia. Uważaj na sztuczne aromaty, emulgatory, stabilizatory, 

zagęstniki, środki spulchniające.
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Długi termin przydatności do spożycia

Im dłuższy termin przydatności do spożycia, tym prawdopodobnie więcej chemicznych 

dodatków lub większy stopień przetworzenia produktu. Dotyczy to szczególnie produktów 

miękkich (jak serki, jogurty, soki, ketchupy). Produkty suche mają z reguły dłuższy termin 

ważności.

W dalszej części znajdziesz wskazówki dotyczące poszczególnych produktów dla dzieci. W 

moim zestawieniu nie znalazły się wędliny i parówki, uważam, że produkty te nie powinny 

pojawiać się diecie dziecka.

Produkty pełnoziarniste

Produkty pełnoziarniste powinny być zjadane przez dziecko codziennie. Badania pokazują, 

że osoby jedzące produkty pełnoziarniste żyją dłużej, ponieważ mają obniżone ryzyko 

chorób serca, cukrzycy typu 2, otyłości i udaru.

Zanim kupisz chleb przeczytaj jego etykietę, nie sugeruj się tylko kolorem. Bardzo często 

udział mąki pełnoziarnistej jest niewielki, a kolor chleba wynika z dodatku karmelu, 

melasy lub ekstraktu słodowego.

Dodatkowo zwróć uwagę na:

- jak najkrótszą listę składników (idealnie to tylko mąką pełnoziarnista, zakwas, sól),

- małą ilość dodanego cukru (przy produktach wykonanych na drożdżach, zawsze w 

składzie znajdzie się cukier lub inna substancja słodząca),

- unikaj mleka w proszku, oleju, spulchniaczy.

Porównując chleby między sobą, warto porównać również ilość błonnika, im go więcej tym 

lepiej.

Kakao

Kakao w proszku dla dzieci składa się w około 70% z cukru! Zdecydowanie lepszym 

i tańszym rozwiązaniem jest kupno kakao gorzkiego. Łyżeczkę takiego kakao należy 

rozpuścić w małej ilości gorącej wody, następnie uzupełnić mlekiem. Można dosłodzić do 

smaku małą ilością miodu lub ksylitolu. Powoli zmniejszając ilość słodzika, tak aby 

przyzwyczajać dziecko do naturalnego smaku kakao.
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Jogurty

Jogurt powinien składać się z mleka i żywych kultur bakterii, ewentualnie owoców.

Unikaj dodatków:

- mleka w proszku (może być źródłem utlenionego cholesterolu, oraz substancji 

przeciwzbrylających),

- cukru (zamiast kupować jogurt smakowy, lepiej zmiksować go w domu z bananem 

lub innymi owocami).

Dodatek mleka w proszku lub innych substancji zagęszczających może świadczyć również 

o tym, że mamy do czynienia nie z jogurtem (zakwaszonym i zagęszczonym przez 

bakterie), a sztucznie zagęszczonym mlekiem.

Twaróg

Twaróg (podobnie jak jogurt) powinien składać się z mleka i kultur bakterii.

Unikaj cukru, aromatów, substancji zagęszczających. Takie dodatki najczęściej znajdują 

się w produktach smakowych. Wybieraj serki i jogurty naturalne i niskotłuszczowe.

Ketchup

Kupując ketchup warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy:

- brak konserwantów,

- mała ilość cukru - ilość cukru w ketchupie może wahać się od 10 g aż do 35 g na 

każde 100g ketchupu. Niestety najsłodsze są ketchupy dedykowane dla dzieci, 

lepiej zostawić je na półce w sklepie.

- duża ilość pomidorów - dobry ketchup powstaje z dużej ilości pomidorów, poprzez 

odparowanie nadmiaru wody. Dlatego nie zachwycaj się produktem, który został 

wyprodukowany ze 132 g pomidorów na 100 g gotowego produktu, to raczej jedna 

z niższych wartości. Najlepsze ketchupy są przygotowane z ponad 200 g pomidorów 

na 100 g produktu. 

Oczywiście cena takiego produktu jest odpowiednio wyższa, ale lepiej kupić droższy 

ketchup i zjeść go mniej, niż serwować rodzinie konserwanty i dużą ilość cukru.
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Gorzka czekolada

Uważam, że dzieci powinny jeść jak najmniej słodyczy, ja kupuję mojej córce tylko gorzką 

czekoladę. Moim zdaniem to najzdrowszy rodzaj słodyczy, ale również tutaj warto zwrócić 

uwagę na skład:

- wysoka zawartość kakao - im wyższa tym lepiej (dla mnie minimum to 70%), bo to 

właśnie kakao jest najzdrowszym składnikiem czekolady, bogatym w 

przeciwutleniacze. Jeszcze więcej znajdziesz ich w czekoladzie z surowego kakao.

- niska zawartość cukru

- brak mleka w proszku

- brak substancji E476 - emulgator i stabilizator. Badania na zwierzętach wykazały, 

że obciąża on wątrobę i nerki. Niestety brakuje na razie wiarygodnych badań na 

ludziach.

Płatki śniadaniowe

Większość płatków dla dzieci zawiera bardzo duże ilości cukru (nawet do 30%). Pomimo 

tego, że w reklamach przedstawiane są jako zdrowe produkty, z mąki pełnoziarnistej. W 

rzeczywistości mąki pełnoziarnistej jest tam niewiele.

Nawet płatki typu granola czy musli, chociaż pozornie FIT, mogą zawierać do 20% cukru.

Zdecydowanie polecam płatki owsiane zwykłe lub górskie i przygotowanie z nich owsianki 

z owocami i orzechami.

Z kupnych gotowych płatków w grę wchodzą płatki kukurydziane. Wybieraj takie z:

- z niską ilością cukru - zawartość cukru w tych płatkach mieści się przeważnie 

między 5 a 8 gram,

- z wysoką zawartością błonnika (bliżej 9 gram niż 3),

- niską zawartością soli,

- bez sztucznych dodatków, takich jak emulgatory, regulatory kwasowości, czy 

barwniki.


