
UZALEŻNIENIE  

OD CUKRU I SŁODYCZY 



 
Czym jest uzależnienie od cukru  

i słodyczy? 
 • Uzależnienie od cukru to problem dotyczący 

wielu ludzi, którzy najczęściej nawet nie 
wiedzą o tym, iż mają do czynienia z 
nałogiem.  

• Cukier potrafi uzależnić w takim samym 
stopniu jak  alkohol, nikotyna czy narkotyki. 
Liczne badania naukowe wskazują bowiem na 
to, że cukier oddziałuje na organizm w sposób 
analogiczny do każdej innej używki.   



• To, że od cukru można się uzależnić, to nie 
mit. Słodkości potrafią wywołać nie tylko 
uzależnienie psychiczne, objawiające się po 
prostu ochotą na ciastko, batona lub lody. To 
także uzależnienie fizyczne – organizm po 
prostu domaga się cukru, jeszcze więcej 
cukru! 



• Spożywanie w nadmiarze produktów bogatych 
w cukier może doprowadzić do ciągłej, 
narastającej chęci na słodkie jedzenie.  
Jest to głód zarówno fizyczny, jak i psychiczny.  
 

• Osoby uzależnione od cukru zrobią wszystko, 
aby tylko zjeść coś słodkiego, a z uwagi na 
wszechobecność tego typu produktów   
opanowanie apetytu na słodycze i inne 
słodkości jest prawdziwym wyzwaniem. 



• Cukier stanowi paliwo dla każdej komórki 
mózgu. Mózg postrzega cukier również jako 
nagrodę. Jeśli często jadasz produkty bogate  
w cukier, mózg będzie chciał ich coraz więcej  
i więcej. 



Uzależnienie fizyczne 

• Uzależnienie fizyczne to   rozchwianie 
organizmu, do którego dochodzi w sytuacji 
częstego spożywania słodyczy zawierających 
łatwo przyswajalny cukier.   

• Cukier powoduje skok stężenia glukozy. Wtedy 
organizm wypuszcza do krwi dużą ilość 
insuliny, żeby glukozę zneutralizować. Po 
wyrzucie insuliny, poziom glukozy gwałtownie 
spada, a to powoduje ponowne uczucie głodu  
i ochotę na coś słodkiego.  



Uzależnienie psychiczne 

• O uzależnieniu psychicznym mówimy wtedy, gdy 
organizm jest przyzwyczajony do otrzymywania 
słodkiej nagrody, np. zawsze po obiedzie, nawet 
wówczas, gdy jesteśmy już najedzeni. 

•  To uzależnienie nie jest uwarunkowane tym, co 
się dzieje we krwi, a więc nie ma związku  
z poziomem  cukru. Wiąże się natomiast  
z ośrodkiem nagrody w mózgu, który domaga się 
przyjemności . 

 



 
Dlaczego słodycze poprawiają humor? 

 
• Każdy z nas lubi słodycze — słodki smak 

preferowany jest nawet przez niemowlęta.  
Niektóre osoby może zdziwić fakt, że patrząc 
przez pryzmat biochemii mózgi narkomanów 
oraz osób uzależnionych od słodyczy 
wyglądają bardzo podobnie.  
  
  

 



• Mechanizm, który wyzwala nałóg zazwyczaj 
jest analogiczny — taka osoba wykazuje 
określony model zachowania, który jest 
charakterystyczny dla uzależnienia — zarówno 
fizycznego jak i psychicznego.  

• Ciężko zrezygnować z ulubionych produktów, 
gdy organizm dopomina się o kolejną porcję 
produktu, dzięki któremu chwilowo można 
poczuć się lepiej.  



• Smak cukru sprawia, że  

w organizmie wytwarzają  

się endorfiny, które nas 

relaksują i wytwarzają  

 naturalne   uniesienie.   

 

 

• Cukier dobrze wpływa na 

nasze kubki smakowe,  

ale niezbyt  dobrze na ciało.   



•  Nieustanne uleganie pokusie utrwala 
uzależnienie — ciało może uzależnić się od 
serotoniny (hormonu szczęścia), której produkcję 
w mózgu stymuluje zawarty  
w pożywieniu cukier.  

• Równolegle rośnie w nas poczucie winy i własnej 
słabości. 



 
Jak objawia się uzależnienie od 

cukru? 
    Charakterystyczne dla uzależnienia od cukru 

objawy to: 

• ciągłe podjadanie, w coraz większych 
dawkach, zwłaszcza słodyczy i innych 
produktów zawierających cukier; 

• nieustający głód, spowodowany wahaniami 
poziomu glukozy we krwi, jakie następują po 
jedzeniu żywności bogatej w cukry proste; 

 

 



• utrata kontroli nad ilością spożywanych 
słodyczy, niepohamowany głód nie tyle 
fizyczny, co psychiczny; 

• obsesyjne, ciągłe myślenie o jedzeniu, 
prowadzące wręcz do trudności w skupieniu się 
na innych czynnościach, choćby na pracy; 

•  zachowania kompulsywne, pochłanianie na 
raz bardzo dużych ilości żywności; 

• ukrywanie się z nałogiem, jedzenie w 
samotności, w tajemnicy przed bliskimi. 

 



 
Skutki uzależnienia od słodyczy 

 
• Nałóg, jakim jest nadmierne spożywanie 

produktów zawierających cukier, może nieść 
za sobą poważne szkody dla organizmu, 
podobnie jak alkohol. 

• Do najważniejszych skutków uzależnienia od 
cukru i słodyczy zalicza się: 

• przyrost masy ciała, a w konsekwencji 
powstanie  nadwagi lub nawet  

    otyłości, 

 

 



• pojawienie się różnego rodzaju  

    schorzeń, np. próchnicy zębów,  

    cukrzycy, miażdżycy,  

    nadciśnienia  tętniczego, chorób serca, 

• zawroty i bóle głowy, zaburzenia pamięci  
i koncentracji, 

•  zakwaszenie organizmu, 

• zachwianie mechanizmu odczuwania głodu  
i sytości, 

• pojawienie się problemów emocjonalnych  
i psychicznych, 

 

 



• podatność na inne formy uzależnienia, np. od 
alkoholu, 

• szybsze starzenie się organizmu,  

    zwłaszcza skóry. 

 

 

• W niektórych przypadkach  

    uzależnienie od słodyczy przyczynia się do 
ciągłego zmęczenia, osłabienia, ospałości,  
a u innych wręcz przeciwnie – nadpobudliwości  
i zachowań agresywnych. 



Jak zmniejszyć apetyt na słodycze? 

• Jeśli zauważamy u siebie objawy uzależnienia 
od słodyczy i cukru, konieczne jest podjęcie 
kroków mających na celu walkę z nałogiem.  

    Jak walczyć z uzależnieniem od słodyczy? 

• W zależności od tego, czy mamy do czynienia z 
uzależnieniem fizycznym, czy  

• psychicznym, inne sposoby na  

• uporanie się  z nim będą lepsze. 

 

 



•  W pokonaniu uzależnienia fizycznego pomóc 
może przejście na dietę niskowęglowodanową.  

• Z jadłospisu należy wyeliminować cukry, mąki i 
ziarna, a zamiast nich wprowadzić produkty 
zawierające mało węglowodanów.  

• Inny sposób, to spożywanie produktów o 
niskim indeksie glikemicznym, a więc 
węglowodanów, które wchłaniają się powoli. 
Dzięki temu poziom glukozy we krwi będzie 
wzrastał wolno, a my dłużej będziemy czuli się 
syci. 

 



 
Jak pokonać uzależnienie psychiczne? 

 •  Aby je przezwyciężyć, należy zastąpić 
przyjemność, jaką wywołuje cukier, czymś 
innym, co lubimy. Sprawdzić się tutaj może np. 
odraczanie przyjemności. Warto odłożyć 
pomysł na „słodkie małe co nieco” na później, 
np. po wykonaniu jakiejś czynności, a gdy 
nadejdzie już wyznaczony czas na przekąskę, 
sprawdzić, czy nadal mamy na nią ochotę.   

 



• Jeśli tak, sięgnijmy po coś słodkiego, co nie 
zawiera cukru. Mogą to być np. batony 
słodzone najmniej kontrowersyjnymi 
słodzikami, takimi jak stewia, ksylitol 
czy maltitol. 



• Do walki z uzależnieniem psychicznym można 
użyć produktów niskokalorycznych. Chodzi tu 
tylko o zaspokojenie potrzeby nagrody, a więc 
wystarczy, że  posiłek będzie pyszny. Sprawdzą 
się tutaj różne produkty z kategorii „zero 
kalorii”, takie jak słodkie galaretki, napoje, czy 
nawet ciastka, które nie są słodzone cukrem.    



Inne pomocne rady: 

• Konieczne jest usunięcie z mieszkania 
wszelkiego rodzaju słodyczy i przekąsek 
zawierających cukier. Wtedy możemy mieć 
pewność, że jeśli pojawi się nagła ochota na 
spożycie czegoś słodkiego, nie ulegniemy 
pokusie. 

 



• Niezbędne jest ograniczenie lub całkowite 
wykluczenie cukru dodawanego do napojów 
takich jak kawa czy herbata.  

• Jeśli nie potrafimy obejść się bez ich słodkiego 
smaku, warto postawić na zdrowsze  

    zamienniki cukru, które nie wpływają na 
wahania poziomu glukozy we krwi. 

 



 

• Niezbędnym elementem walki 
z uzależnieniem od słodyczy jest dokładne 
czytanie etykiet kupowanych produktów.  

• Często bowiem żywność, która określana jest 
mianem zdrowej czy niskokalorycznej, zawiera 
spore ilości cukru, który zastępuje tłuszcz.   

 



 

• Lepiej unikać produktów o wysokim stopniu 
przetworzenia, np. gotowych sosów, ketchupu, 
jogurtów smakowych, a wybierać te 
najbardziej naturalne, o jak najkrótszej liście 
składników. 



• Warto uregulować swój codzienny jadłospis 
 i wprowadzić do niego 4–5 posiłków każdego 
dnia, które powinny być spożywane co 3–4 
godziny.  

• Dzięki temu zapobiega się nagłym spadkom 
poziomu cukru we krwi, przyczyniającym się 
do  napadów głodu. 

 

ŚNIADANIE 

II ŚNIADANIE 

OBIAD 

PODWIECZOREK 

KOLACJA 



• Dobrym pomysłem na walkę z nałogiem jest 
zwiększenie aktywności fizycznej oraz 
znalezienie hobby.  

• Gdy pojawi się chęć na spożycie czegoś 
słodkiego, można oddać się przyjemnemu 
zajęciu i oddalić w ten sposób pojawiający się 
głód psychiczny. 

 

https://wylecz.to/sport-i-cwiczenia/aktywnosc-fizyczna/


Najważniejsze jednak to  

 nauczyć się mówić 

NIE   



Źródła informacji i obrazów: 

• https://wylecz.to/uzaleznienia/uzaleznienie-od-cukru-i-slodyczy/ 

• https://medsowa.pl/a/uzaleznienie-od-slodyczy-pokonaj-cukrowego-potwora 

• https://zdrowie.tvn.pl/a/uzaleznienie-od-slodyczy-cukru-i-czekolady-objawy-i-jak-je-leczyc 

• https://zywienie.abczdrowie.pl/wszystko-co-musisz-wiedziec-o-cukrze/2 

• https://www.google.com/search?rlz=1C1VSNG_enPL704PL721&source=univ&tbm=isch&q=s
%C5%82odycze+obrazy&sa=X&ved=2ahUKEwiQptX0vcHsAhUCDuwKHQhTCbYQjJkEegQIChA
B&biw=1393&bih=793 

• https://www.google.com/search?q=uzale%C5%BCnienie+od+s%C5%82odyczy+obrazy&
tbm=isch&ved=2ahUKEwiwvp3pzcHsAhUWOuwKHax-AeEQ2-
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QAzoFCAAQsQM6AggAOgQIABBDOgYIABAIEB46BAgAEBg6BAgAEB5Q0t4SWK6eE2Duox
NoAHAAeACAAdIBiAHsGpIBBzEwLjIwLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclie
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