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Słodzone napoje gazowane – co trzeba o nich wiedzieć 

Do słodzonych napojów gazowanych zaliczamy oranżady, lemoniadę i napoje typu cola. Są one przede wszystkim 

źródłem cukrów prostych. W szklance napoju może znajdować się 4-5 łyżeczek cukru. Do napojów typu „light” 
zamiast cukru dodawane są substancje słodzące (takie jak aspartam, acesulfam K). 

Napoje zawierają również substancje aromatyczne, barwniki, kwasy i substancje konserwujące. Ponadto są nasycone 
dwutlenkiem węgla. Składniki zawarte w napojach mogą wpływać na zdrowie, zwiększając ryzyko wielu chorób lub 

zaburzeń funkcjonowania organizmu. 

Otyłość 

Picie słodzonych napojów gazowanych może sprzyjać rozwojowi nadwagi i otyłości. Zawarte w napojach cukry proste 
stanowią istotne źródło energii, przez co zwiększają kaloryczność diety. Co gorsza, wypicie słodzonego napoju nie 

wpływa na ograniczenie spożycia innych produktów dostarczających energii. 

Cukrzyca  

Słodzone napoje gazowane, wpływając na przyrost masy ciała, mogą zwiększać ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2. 
Stanowią ponadto źródło łatwo przyswajalnych cukrów prostych, których spożycie może prowadzić do szybkiego, 

gwałtownego wzrostu poziomu zarówno glukozy, jak i insuliny we krwi. Ryzyko cukrzycy może wiązać się również z 
wysokim indeksem glikemicznym tych napojów 

Próchnica zębów 

W rozwoju próchnicy istotne znaczenie mają zawarte w napojach cukry proste. Bakterie obecne w jamie ustnej 
powodują fermentację, w wyniku której powstają kwasy, które rozpuszczają szkliwo zębów, prowadząc w 

konsekwencji do ich próchnicy. Również kwasy zawarte w napojach mogą powodować uszkodzenie szkliwa 

Nowotwory  

Najczęściej podkreśla się, że picie słodzonych napojów zwiększa ryzyko raka trzustki, powodując wzrost poziomu 
glukozy we krwi. Dotyczy to zwłaszcza napojów słodzonych fruktozą. 

Podobnie jak w przypadku innych chorób, zwiększone ryzyko rozwoju nowotworów może wynikać z wpływu 
wysokiego spożycia napojów słodzonych na przyrost masy ciała. 

Choroba refluksowa i choroby przewodu pokarmowego 
Gaz zawarty w napojach może nasilać objawy refleksu. Dostając się do przewodu pokarmowego, zwiększa 

rozciągnięcie ścian żołądka, co sprzyja cofaniu kwaśnej treści żołądkowej do przełyku. Z kolei wysoka kwasowość 
napojów może być przyczyną zgagi, czyli pieczenia w przełyku. Ze względu na zawartość dwutlenku węgla 

spożywanie napojów gazowanych może nasilać dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, powodując wzdęcia i 
nadmierne wydalanie gazów jelitowych.  

Pamiętaj! Picie gazowanych napoi przed treningiem powoduje podniesienie przepony i tym samym zmniejsza 
wydolność fizyczną sportowców. 
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