
PIRAMIDA NA KRATKO

Vir: Tarča, MMC RTV Slovenija, Svetovna 
zdravstvena organizacija

BOLEZNI ZARADI  
SLADKORJA

Zamaščenost jeter

Zobne bolezni 

Tveganje za te bolezni se povečuje 
z rastjo ITM. Visoka stopnja 
sladkorja pomeni veliko maščobe, 
ta pa veliko obremenitev za jetra in  
trebušno slinavko. Trebušna 
slinavka začne proizvajati večje 
količine inzulina, ker je v jetrih 
preveč sladkorja. Zaradi tega 
začnejo rasti tumorji. Sladkor ne 
povzroči sladkorne bolezni tipa 
2 ali jetrnih obolenj neposredno, 
ampak bo njegova nasičenost z 
energijo vplivala na človekovo 
telesno težo/maščobo, ki mu bo 
povzročala težave.

Povečana želja po sladki hrani, 
zmanjšan občutek sitosti, 
povečan energijski vnos

Sladkorna bolezen
Srčno-žilne bolezni 
Zvišan krvni tlak
Motnje v presnovi krvnih 
maščob 
Zvišana vrednost krvnega 
sladkorja

Alzheimerjeva  
bolezen

Osteoartritis, 
Degenerativna  

bolezen sklepov, 
Zmanjšana kostna  

gostota

Najprej dejstvo, ki je najbrž jasno 
vsem: prevelik trebuh, posledica 
maščobe, nima svojega izvora 
samo v pivu, ampak tudi v sladkih 
pijačah ali sploh prevelikih 
odmerkih hrane.

Pa vseeno: od kod potem 
povezava s pivom? Znanstveno 
dejstvo pravi, da so med pitjem 
piva (ali katere koli druge 
alkoholne pijače) jetra preveč 
zaposlena s presnavljanjem 
alkohola, ne pa maščobe, ki se 
absorbira v telo. Obenem ne 
moremo spregledati hranilne 
polnosti piva. Povprečno namreč 
vsebuje cca 150 kalorij. Ob tem 
pa pitje piva, še posebej, ko je 
ob koncih tedna v igri kozarec 
več, spodbuja tudi željo po hrani, 
predvsem tisti bolj mastni. In 
piva se v primerjavi z vinom ali 
žganimi pijačami popije največ.

Ko zaužijemo več 
kalorij,  kot  j ih 
porabimo, se te 
kalorije shranijo v 
obliki maščobe. To se 
še posebej pozna po 35. 
letu, ko se metabolizem 
upočasni. Se pa moški in ženske 
pri tem razlikujemo; če se ženskam 
odvečne kalorije bolj poznajo na 
bokih, zadnjici in na stegnih, se 
moški z njimi ukvarjajo v predelu 
trebuha.

Pivo torej ne vsebuje nobene 
magične sestavine, zaradi katere 
bi nastal pivski trebuh. Težava je 
v kalorijah. To pomeni, da nauk ni, 
da prenehamo piti pivo, ampak da 
začnemo skrbeti za svojo vsesplošno 
prehrano, h kateri v zmernih 
količinah kdaj pa kdaj sodi tudi 
kozarec hmeljevega napitka. 

PIVSKI  
TREBUH  
mit ali resnica?
Kdo ne pozna priljubljenega 
izraza za marsikoga, ki mu 
trebuh štrli čez pas? Seveda, 
človek zelo rad pestuje kozarec 
piva v roki. Pa je krivec res 
tako očiten? 

Vir: divineeatingout.com, Dnevnik, Tarča
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SVETOVNO POVECEVANJE  
PORABE SLADKORJA 

Neka raziskava je npr. pokazala, da pojedo mladi iz 
premožnejših družin več sadja kot tisti iz revnejših, 
ta podatek pa drži za praktično vse države.

Svetovna zdravstvena organizacija želi uvesti 
davek na sladke pijače, s čimer bi prodaja padla, 
zato verjame, da bi to pripomoglo k boljšemu 
zdravstvenemu stanju ljudi. V Mehiki je prodaja 
sladkih pijač po obdavčitvi padla za 12 %, 
pri najrevnejših pa celo za 17 %. 

Povprečna poraba sladkorja na prebivalca

Otroci v državah z nizkimi in s srednjimi prihodki so 
bolj podvrženi neprimerni prehrani pred rojstvom 
in po njej. Izpostavljeni so hrani z visoko vsebnostjo 
maščobe, sladkorja, soli, a z malo hranilne vrednosti. 
Prednost te hrane pa je v njeni nizki ceni.

To je tudi eden izmed osnovnih problemov. Ljudje 
namreč ne bodo kupovali bolj zdravih, a od 3- do 
5-krat dražjih izdelkov. Debelost je torej širši 
socialni problem, tesno povezan s premoženjem. 
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