
Naturalny zamiennik cukru dla sektora napojów
Powszechne występowanie cukru w diecie stanowi ogromne 

zagrożenie dla zdrowia, powodując wzrost zachorowań na cukrzycę, 
otyłość czy choroby układu sercowo-naczyniowego. W raporcie 
opublikowanym przez Departament Analiz i Strategii Narodowego 
Funduszu Zdrowia z 2019 roku „Cukier, otyłość – konsekwencje”, 
podano, że w latach 2008–2017 ilość cukru spożywanego przez 
mieszkańca Polski wzrosła o 6,1 kg, mimo znacznego zmniejszenia 
spożycia cukru nieprzetworzonego. Obserwowany wzrost wynika 
z przyrostu konsumpcji cukru będącego składnikiem produktów 
spożywczych. Zwrócono uwagę na kwestię spożywania napojów 
słodzonych cukrem. W raporcie podano, że sprzedaż napojów 
gazowanych, napojów energetycznych i napojów izotonicznych 
w latach 2010–2015 wzrosła o 4,4%, natomiast w prognozach na 
kolejne lata (2015–2020) przewidywano wzrost o 11,1%.

Aby ograniczyć popyt na napoje z dodatkiem cukru, niektóre 
napoje alkoholowe i suplementy diety rząd wprowadza tzw. podatek 
cukrowy, który będzie obowiązywał od początku 2021 r., argumentując, 
iż jest to sposób na walkę z chorobami cywilizacyjnymi.

Z drugiej strony, zauważyć można wzrastającą świadomość 
współczesnego konsumenta, który coraz częściej dokonuje selekcji 
produktów w celu właściwego zbilansowania diety, a co za tym idzie, 
zorientowania na zdrowy tryb życia. Wybiera więc produkty 
o obniżonej zwartości cukru, bez laktozy czy glutenu.

Wymienione czynniki stawiają producentów żywności przed 
ogromnym wyzwaniem kreowania receptur produktów m.in. 
z obniżoną zawartością cukru. Nieustannie poszukują oni rozwiązań 
mających na celu odbudowanie „pustki” powstałej po redukcji części 
cukru. Podstawową funkcją sacharozy jest nadanie smaku słodkiego, 
kształtuje ona smakowitość. Jest nośnikiem i wzmacniaczem aromatu, 
rzec można, że jest substancją wzorcową smaku słodkiego. Pełni 
ona jeszcze inne, nie mniej ważne funkcje w produktach: jest 
wypełniaczem, czasem pełni funkcje konserwujące, wpływa na 
odpowiednią strukturę czy lepkość produktu. Próba usunięcia cukru 
z receptury wiąże się z jej przepracowaniem, a często nawet 
stworzeniem od początku.

Firma JAR AROMATY proponuje rozwiązanie w postaci narzędzia, 
którym jest wzmacniacz słodyczy, „booster”, dedykowany dla sektora 
branży napojowej. Jest nim aromat naturalny SweetFit Beverages 
340–007. Składnikami aromatu jest starannie wyselekcjonowana 
mieszanina naturalnych składników i preparatów aromatycznych, 
która zapewnia otrzymanie produktu zgodnego z trendem „clean 
label”. W zależności od wyjściowej zawartości cukru zastosowanie 

aromatu do napoju pozwala na odbudowanie brakującej słodyczy 
przy jego redukcji nawet do 30%. Inne korzyści płynące z zastosowania 
SweetFit Beverages 340–007 to: intensyfikacja odczucia aromatu, 
tłumienie cierpkości czy kwaśności owoców cytrusowych oraz pomoc 
w rozszerzeniu zakresu odczucia słodyczy, bez wprowadzenia 
niepożądanego posmaku. Aromat cechuje wysoka wydajność  
– maksymalne dozowanie dla napojów to 0,05%. Znakowanie 
produktu na etykiecie: aromat naturalny lub aromat.
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