
Aby osiągnąć przyjętą wartość ADI dla aspartamu (40 miligramów (mg) na
kilogram (kg) masy ciała (mc) dziennie), kobieta ważąca 60 kg musiałaby
każdego dnia przez swoje życie spożywać 280 łyżek słodzika lub 20 puszek
niskokalorycznych napojów bezalkoholowych.

Rodzaj produktu
spożywczego

lub napoju

Liczba kalorii:
produkt spożywczy

lub napój zawierający cukier

Liczba kalorii:
produkt spożywczy

lub napój zawierający
niskokaloryczne

substancje słodzące

NOAEL
Poziom niepowodujący
zauważalnych działań

niepożądanych
4000 mg/kg/dzień

ADI
Akceptowalne

dzienne spożycie
40 mg/kg/dzień

Średnie spożycie
aspartamu  UE
4 mg/kg/dzień

NOAEL
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jest ponad

10 razy niższa
od ADI
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Jogurt pitny (250 ml)

Jogurt truskawkowy
(kubek 125 g)

Galaretka malinowa (100 g)

Herbata/kawa słodzona
cukrem lub stołową
substancją słodzącą

180 kcal
118 kcal
80 kcal
16 kcal

105 kcal
84 kcal
5 kcal
1 kcal

(1 łyżeczka od herbaty) (1 tabletka)

Aspartam NIE powoduje:
Bezpieczeństwo aspartamu udokumentowano w ponad 200 obiektywnych badaniach naukowych.
Został on zaaprobowany wraz z innymi słodzikami przez odpowiednie organy ds. spraw
bezpieczeństwa żywności, m.in.: U.S. Food and Drug Administration, EFSA (Europejski Urząd
ds. Bezpieczeństwa Żywności).

Dla bezpieczeństwa osób chorych na fenyloketonurię, produkty spożywcze, napoje i produkty lecznicze,
które zawierają niskokaloryczny środek słodzący - aspartam - zgodnie z prawem są oznakowane
etykietą informującą, że produkt zawiera fenyloalaninę.

Fenyloketonuria jest wrodzoną chorobą metaboliczną, polegającą na zaburzonym metaboliźmie fenyloalaniny.
Aminokwas fenyloalanina to podstawowy budulec naturalnie występujących białek, wchodzi w skład aspartamu.
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KORZYŚCI:
dla osób z nadwagą i otyłych, dla osób z cukrzycą,
dla chcących utrzymać prawidłową wagę.

BEZPIECZEŃSTWO:

Słodziki są substancjami dodawanymi do żywności i napojów w celu
nadania im słodkiego smaku bez kalorii lub z ich bardzo małą
zawartością. Dodawane są do napojów bezalkoholowych, jogurtów,
lodów, deserów, gum do żucia, past do zębów.

Różnice wartości kalorycznej produktów spożywczych i napojów
zawierających cukier lub niskokaloryczne substancje słodzące

ASPARTAM:
fakty naukowe

Aspartam składa się ze składników naturalnie występujących
w produktach żywnościowych: mięsie, produktach zbożowych,
nabiale, owocach i warzywach.

Dopuszczalne dzienne spożycie (ADI)
jest gwarancją bezpieczeństwa

www.sweeteners.org, www.caloriecontrol.org, www.efsa.europa.eu/en/faqs/faqaspartame.htm
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CZYM SĄ
SŁODZIKI?Stanowisko PTBnO i PTD w sprawie

stosowania niskokalorycznych substancji
słodzących: www.diabetyk.org.pl


