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Niemowlęta i małe dzieci jedzą zbyt dużo
cukru

Prawie 2/3 niemowląt (61 proc.) oraz prawie wszystkie małe dzieci (98 proc.) codziennie
spożywają tzw. cukry dodane. Ich głównymi źródłami są dosładzane jogurty owocowe
w przypadku niemowląt i napoje owocowe w przypadku małych dzieci - czytamy
w najnowszym wydaniu „Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics”.
Autorami badania (http://dx.doi.org/10.1016/j.jand.2019.09.007) są naukowcy z naukowcy
z amerykańskiego National Cancer Institute w Bethesda.
Podkreślają oni, że od lat wysokie spożycie cukru przez najmłodszych stanowi duży problem
medyczny. „Nasze badanie jako pierwsze przeanalizowało trendy w konsumpcji przez niemowlęta
(6-11 miesięcy) i małe dzieci (11-24 miesiące) cukrów dodanych. Wyniki wyraźnie pokazały, że jest to
szalenie powszechne zjawisko. Z punktu widzenia zdrowia publicznego jest to bardzo ważna
informacja, ponieważ w tym okresie kształtują się nawyki żywieniowe, które pozostaną na całe życie”
- tłumaczy dr Kirsten Herrick, główna autorka publikacji.
Jak dodaje, dzieci, które spożywały napoje słodzone cukrem przed ukończeniem pierwszego roku
życia, były ponad dwukrotnie bardziej (niż maluchy, które nigdy ich nie dostawały) skłonne do
wybierania takich właśnie produktów co najmniej raz dziennie w wieku lat 6.
A, co wykazały wcześniejsze badania, wysoka konsumpcja cukru przez dzieci powyżej 2 roku życia
wiąże się z rozwojem próchnicy, astmy, otyłości, podwyższonego ciśnienia krwi i nieprawidłowych
profili lipidowych.
Amerykańskie organizacje zdrowotne zalecają ograniczenie spożycia cukru do 9 łyżeczek dziennie
dla dorosłych mężczyzn i 6 łyżeczek dla dorosłych kobiet oraz dzieci w wieku od 2 do 19 lat. Jeśli
chodzi o osoby młodsze, to z powodu braku wystarczającej ilości badań tylko jedna organizacja American Heart Association, określiła normy dla maluchów do 2 roku życia.
"Wyniki naszego badania jasno pokazują, że należy to zmienić. Potrzeba oficjalnych wytycznych dla
tej grupy wiekowej. Może to zwiększy świadomość lekarzy i rodziców” - uważa dr Herrick.
Na potrzeby badania naukowcy przeanalizowali dane zebrane od 1211 niemowląt i małych dzieci
(6-23 miesięcy). Do kategoryzacji żywności wykorzystali specjalistyczne bazy danych. Cukry zawarte
w mleku matki i sztucznych mieszankach dla niemowląt nie zostały uwzględnione w szacunkach
spożycia.
Wyniki pokazały, że niemowlęta spożywają średnio około 1 łyżeczki dodanego cukru dziennie (co
odpowiada ok. 2 proc. ich dziennego spożycia kalorii), podczas gdy małe dzieci zjadają aż 6 łyżeczek
(czyli ok. 8 proc. dziennego spożycia kalorii).
Najpowszechniejszymi źródłami cukrów dodanych były: w przypadku niemowląt jogurty, przekąski
i słodycze przeznaczone specjalnie dla tych odbiorów oraz słodkie produkty piekarnicze. U małych
dzieci były to napoje owocowe, słodkie wypieki oraz słodycze.
Według dr Herrick, rodzice powinni pamiętać sprawdzaniu składów żywności, jaką podają swoim
dzieciom. Okres do ukończenia 2 lat jest, jej zdaniem, czasem krytycznym, w którym kształtują się
upodobania smakowe i wzorce żywieniowe.
We wrześniu 2019 roku 4 amerykańskie organizacje - Academy of Nutrition and Dietetics, American
Heart Association, American Academy of Pediatric Dentistry i American Academy of Pediatrics wydały oficjalne oświadczenie, w którym zarekomendowały, aby dzieciom do 5 roku życia do picia
dawać wyłącznie mleko z piersi, mieszankę dla niemowląt, wodę oraz mleko krowie (w zależności od

wieku).
Jednocześnie specjaliści ostrzegli przed napojami, które są znaczącym źródłem cukrów dodanych, a o
których rodzice często zapominają. Są to przede wszystkim mleka smakowe, słodkie napoje, także
niskokaloryczne, oraz cała gama „soków” i „wód smakowych” dla dzieci.

Źródło: pap.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/29290.html

22-01-2020

Nowej generacji lek obniża zły cholesterol o
połowę
Lek ten jest tzw. inhibitorem PCSK9 i podaje się go w zastrzykach, nawet jedynie dwa razy w roku.
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Wyższa płaca minimalna a ryzyko
samobójczej śmierci?
Wzrost płacy minimalnej wiąże się ze spadkiem liczby zgonów z powodu samobójstw wśród osób z
wykształceniem średnim i podstawowym.
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Operacje wszczepienia endoprotezy kolana w
nieodpowiednim czasie
U większości pacjentów w USA, którym wszczepia się endoprotezę kolana, operacja ta jest
przeprowadzana w nieodpowiednim momencie.
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Naukowe wsparcie hodowli jęczmienia w
obliczu zmian klimatycznych
Susza, podwyższony poziom dwutlenku węgla i występowanie patogenów – to część czynników
stresowych wpływających na hodowlę jęczmienia.
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Dieta roślinna zdrowa, o ile prawidłowo
prowadzona
Wegetarianizm tak jak każda dieta, może zrobić dla naszego organizmu nie tylko wiele dobrego, ale
również złego.
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Objawem schizofrenii może być apatia
Schizofrenia potocznie kojarzy się z urojeniami, których chory doświadcza w stanie psychozy.
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W goglach VR pamięć działała gorzej
Zanurzeni w wirtualnej rzeczywistości ludzie gorzej zapamiętują to, co widzieli.
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Ekspozycja na ołów związana z pogorszeniem
pracy mózgu u nastolatków
Żaden poziom ołowiu nie jest bezpieczny dla zdrowia. Nawet w niewielkich stężeniach ołów może
przyczyniać się do pogorszenia pracy mózgu
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