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WIZERUNEK CUKRU



Wizerunek cukru – wiedza z Internetu

„słodka trucizna”
„cukier wpływa na rozwój nowotworów”
„cukier cię postarza, uważaj”
„rak żywi się cukrem, tego nie uczą lekarzy”
„dlaczego warto ograniczyć spożycie cukru białego”
„zamienniki cukru, od których nie przytyjesz”
„cukier a trądzik, poznaj zależności”
„cukier w diecie dziecka szkodzi”
„czym zastąpić niebezpieczny dla zdrowia cukier”
„cukier biała śmierć”
„cukier już nie krzepi, biała śmierć kryje się wszędzie”
„cukier rujnuje nasze zdrowie”
„cukier uzależnia mocniej niż heroina”
„30-dniowy detox od cukru (zresetuj swoje ciało i mózg)”
„…cukrzyca, rak, otępienie, depresja, trądzik, niepłodność, choroby serca. Nie brzmi to zbyt słodko.”



Skojarzenia z cukrem



Czy zgadza się Pani, że cukier jest potrzebny w prawidłowym 
funkcjonowaniu organizmu?



Czy zgadza się Pani, że cukier jest naturalnym składnikiem i powinien 
znaleźć się w zdrowo zbilansowanej diecie?



Czy zgadza się Pani, że cukier jest zdrowy?



FAKTY NA TEMAT CUKRU



Co to jest cukier?



Najpopularniejsze rodzaje cukru



Po co nam cukier?



Zalecenia żywieniowe dotyczące stosowania cukru



Co robić, aby nie rezygnować z cukru i żyć zdrowo?



Czy używa Pani w swojej diecie cukru?



Czy na co dzień ogranicza Pani spożywanie cukru?



Dlaczego ogranicza Pani spożycie cukru?
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Mity na temat cukru

1

Cukier jest zbędny w naszej diecie
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2

Łyżeczka cukru ma mnóstwo kalorii



Mity na temat cukru

3

Cukier powoduje próchnicę



Czy zgadza się Pani, że cukier powoduje próchnicę?
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4

Cukier uzależnia
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5

Cukier powoduje otyłość



Czy zgadza się Pani, że cukier powoduje otyłość?
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6

Jedzenie cukru powoduje cukrzycę



Mity na temat cukru

7

Cukier powoduje nadpobudliwość u dzieci



Czy zgadza się Pani, że cukier powoduje nadpobudliwość u dzieci?



FAKTY NA TEMAT INNYCH 
SUBSTANCJI SŁODZĄCYCH



Jakie są rodzaje innych substancji słodzących?

miód
melasa
fruktoza
stewia
syrop z agawy
syrop słodowy z orkiszu
syrop ryżowy, jęczmienny lub klonowy

alkohole cukrowe

słodziki syntetyczne



Ograniczając spożycie cukru, czy stosuje Pani zamienniki?



Jakie zamienniki cukru Pani stosuje?
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Mity na temat cukru

1

Słodziki są zdrowe



2

Słodziki pomagają schudnąć
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3

Naturalne zawsze znaczy zdrowe



Mity na temat cukru

4

Słodzików można używać w każdych ilościach



KAMPANIE EDUKACYJNE 
PRODUCENTÓW CUKRU



Kampania medialna „Chłopiec do bicia”

Związek Producentów Cukru w Polsce prowadzi w 2016 roku 
akcję edukacyjną „Chłopiec do bicia” o niezastąpionej roli 
cukrów w diecie człowieka oraz o konieczności prowadzenia 
higienicznego trybu życia ze zbilansowaną dietą. 

Celem kampanii jest obalenie stereotypów na temat cukru. 



Kampania medialna „Chłopiec do bicia”



Kampania medialna „Chłopiec do bicia”









https://www.youtube.com/watch?v=cKM0VgoNpNY&feature=youtu.be
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