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porozmawiajmy o zdrowiu

W po tocz nym mnie ma niu go -

to we pro duk ty na fa sze ro wa ne

są che mią i kon ser wan ta mi. Ja -

ka jest praw da? 

To nie tyl ko mnie ma nie, ta ka
jest rze czy wi stość. Nie ste ty, ale to
wła śnie kon su men ci wraz z pro -
du cen ta mi, nie zda jąc so bie z te -
go spra wy, do pro wa dzi li do ta kiej
sy tu acji. Kon su ment, ku pu jąc
pro duk ty, kie ru je się wzro kiem,
sma kiem, za pa chem, kon sy sten -
cją, ce ną, ter mi nem przy dat no ści
do spo ży cia itp. Pro du cent, aby
te mu spro stać, do da je sztucz nych
barw ni ków, che micz nych po lep -
sza czy sma ku i za pa chu, sztucz -
nych prze ciw u tle nia czy,
sztucz nych za gęst ni ków, kon ser -
wan tów itd. Li sta jest bar dzo dłu -
ga. Dzi siej sza tech no lo gia i
umie jęt no ści la bo ra to riów są ta k
du że, że pro du cen ci sto sują od -
po wied nie kom po zy cje związ ków
che micz nych są w sta nie spro stać
prak tycz nie wszel kim ocze ki wa -

niom kon su men ta. Tak uzy ska ne
sub stan cje ma ją bar dzo wy so ką
po wta rzal ność (co w ma so wej
pro duk cji od gry wa waż ną ro lę) i
ma ją znacz nie niż szą ce nę niż
na tu ral nie po zy ski wa ne barw ni ki,
aro ma ty, prze ciw u tle nia cze, za -
gęst ni ki. Już kil ka lat te mu sta ty -
stycz ny Po lak w cią gu ro ku zja dał
ok 4,5 kg róż nych sztucz nie uzy -
ski wa nych związ ków che micz -
nych. 

Czy w związ ku z tym oso ba

dba ją ca o zdro wą die tę po win -

na w ogó le się gać po go to we

pro duk ty? 

Oczy wi ście naj le piej jest spo ży -
wać pro duk ty jak naj mniej prze -
two rzo ne, ale wy go da i tem po
ży cia spo wo do wa ły, że więk szość
z nas – kon su men tów – się ga po
pro duk ty go to we do spo ży cia,
nie ste ty wy so ko prze two rzo ne.
Oczy wi ście, że mo że my się gać
rów nież po pro duk ty go to we, ale
z roz wa gą, czy ta jąc do kład nie
ety kiety. Od kil ku lat wręcz alar -
mu je się kon su men tów o szko dli -
wo ści sub stan cji che micz nych
do da wa nych do pro duk tów spo -
żyw czych. Wiem, że na ryn ku jest
co raz wię cej pro du cen tów, któ rzy
po sta wi li so bie za cel, aby pro du -
ko wać żyw ność wy so kiej ja ko ści,
bez uży cia lub z ogra ni czeniem
użycia do nie zbęd ne go mi ni mum
sztucz nych barw ni ków, po lep sza -
czy sma ku i za pa chu, sztucz nych
prze ciw u tle nia czy, sztucz nych za -
gęst ni ków czy kon ser wan tów.

Oczy wi ście, że ta kie pro duk ty
rów nież mo gą być zdro we. Je śli
się gnie my swo ją pa mię cią kil ka -
dzie siąt lat wstecz, to przy po mni -
my so bie, jak na sze ma my czy
bab cie, nie sto su jąc żad nych

sztucz nych barw ni ków, aro ma -
tów, po lep sza czy czy kon ser wan -
tów, przy go to wy wa ły za pra wy czy
kon ser wy. Ow szem, mo że nie
mia ły one ta kich ko lo rów czy za -
pa chów jak obec nie, ale bez wąt -
pie nia nie je dli śmy sztucz nie
uzy ska nych sub stan cji che micz -
nych, któ re pu sto szą nasz or ga -
nizm, po wo du jąc wie le róż nych i
dziw nych scho rzeń.

Jak za tem po wi nien wy glą dać

pro ces prze twa rza nia żyw no ści,

aby nie stra ciła ona war to ści

od żyw czych?

Ge ne ral nie im wyż sza tem pe ra -
tu ra utrwa le nia pro duk tu, tym
wię cej tra ci on swych war to ści
od żyw czych. Obec nie prze pi sy
ob li gu ją pro du cen ta do okre śle -
nia, czy pro dukt jest pa ste ry zo wa -
ny, czy ste ry li zo wa ny. Je śli na
ety kie cie jest in for ma cja, że pro -
dukt jest pa ste ry zo wa ny, to zna -
czy, że był pod da ny tem pe ra tu rze
do ok. 100°C, na to miast je śli jest
in for ma cja, że był ste ry li zo wa ny,
to zna czy, że był pod da ny tem pe -
ra tu rze znacz nie wyż szej niż
100°C. (125°C lub wyż szej).  

W ja ki spo sób roz po znać pro -

duk ty, któ re zo sta ły wy two rzo ne

w ten spo sób? Cze go szu kać na

ety kie tach, a cze go uni kać?

Przede wszyst kim na le ży czy tać
ety kie ty i, jak już wspo mnia łem
wcze śniej, szu kać pro duk tów, któ -
re by ły pa ste ry zo wa ne, a nie ste -
ry li zo wa ne. War to rów nież
zwró cić uwa gę na fakt, że pro -
duk ty wy twa rza ne bez do dat ków
che micz nych czę sto są mniej ko -
lo ro we – bar dziej si ne, nie ma ją
su per za pa chu. Ta kie pro duk ty

nie na le żą do gru py naj tań szych
na pół kach skle po wych, bo ta ka
pro duk cja jest nie ste ty nie co trud -
niej sza i droż sza.

Ja ką ro lę od gry wa ją su row ce,

z któ rych wy twa rza się da nia

go to we?

Oczy wi ście su row ce, z ja kich
pro du ku je my go to wą żyw ność,
od gry wa ją bar dzo waż ną ro lę w
wy ro bie koń co wym, wpły wa ją na
je go po wta rzal ność, smak, ko lor,
war to ści od żyw cze, proz dro wot ne
lub wręcz szko dzą ce zdro wiu. 

W ma so wej pro duk cji, uży wa jąc
nie prze two rzo nych pło dów rol -
nych, trud no jest utrzy mać wy so -
ką po wta rzal ność pro duk tu, gdyż
ja kość i po wta rzal ność ta kie go
su row ca jest uza leż nio na od wie -
lu czyn ni ków (na sło necz nie nia,
desz czu, tem pe ra tu ry, gle by itp.).
Pro du cen ci, aby utrzy mać po wta -
rzal ność, czę sto sto su ją już
wstęp nie ob ro bio ne, wy stan da ry -
zo wa ne su row ce, ale nie ste ty ta -
kie su row ce już stra ci ły część
swych war to ści sma ko wych czy
od żyw czych. (dm)

O tym, czy żywność wysoko przetworzona może być zdrowa i na co zwracać uwagę
przy jej wyborze, rozmawiamy z ekspertem ds. żywności Pawłem Skrzypczakiem.
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Gotowe dania mogą być zdrowe


