
Article publicat en la Revista KalmaIoga (setembre 2013) en la secció Alimentació i salut 
 

EL SUCRE I LES SEVES ALTERNATIVES  
 
 
La ciència de la nutrició és relativament jove i encara hi ha moltes preguntes sense resposta. Les 
contradiccions entre diferents opinions porten la gent a la confusió a l'hora de decidir si un aliment 
els  convé o no.  Ara bé,  on la  majoria  d'estudis  es  posen d'acord és  en que la  dieta  occidental 
moderna –rica en aliments processats, greix i sucre i pobre en cereals integrals, fruites i verdures– 
està associada a malalties cròniques com ara l'obesitat, diabetis tipus 2, malalties cardiovasculars i  
càncer. Pel que fa al sucre, hi ha autors que recomanen la seva eliminació de la dieta, d'altres que 
suggereixen consumir el mínim possible (i les quantitats mínimes també són variables segons l'autor 
o el país), i finalment la indústria arriba a suggerir els seus beneficis. 
 
Ara bé, de què estem parlant quan parlem de sucre? 
 
Sucre natural (intrínsec) vs sucre afegit (extrínsec) 
El sucre és present en gairebé tots els aliments. De fet,  la majoria el contenen  naturalment en 
diferents formes, en aliments no processats com la llet, la fruita, les verdures i els cereals. De sucre 
n'hi ha molts: 
 

 La glucosa és un sucre que es troba generalment en altres sucres, fruita i verdures. Està 
present en la nostra sang, ja que alguns aliments es converteixen en glucosa, i és un material 
clau en el nostre metabolisme. 

 La fructosa és el sucre de la fruita. 
 La maltosa és el sucre de la malta. 
 La lactosa és el sucre de la llet. 
 La sacarosa és sucre refinat de canya de sucre o remolatxa. 

 
El problema apareix quan el sucre és afegit artificialment – sucre afegit o extrínsec- als aliments i  
begudes en el procés de fabricació, com quan afegim sucre a les preparacions que fem a casa. Els  
fabricants poden afegir tant sucres naturals (com la fructosa, tot i que el seu procés d'obtenció és 
químic), com sucres processats (com el xarop de blat de moro) als aliments i begudes processades. 
 
La confusió 
En general es fa servir la mateixa paraula per descriure tot un grup de substàncies que 
són similars però no idèntiques.  La mateixa paraula es pot referir  a  sucres complexos com els 
hidrats de carboni o als “sucres afegits” de les etiquetes, normalment sacarosa. I davant d’aquest fet, 
la indústria aprofita la confusió quan parla dels beneficis del sucre i la necessitat de prendre’n; es 
refereix sovint a la glucosa, quan en realitat en el seu producte acostuma a estar present la sacarosa 
(el sucre refinat). Al llibre Sugar Blues l'autor denuncia que “quan la paraula sucre pot significar 
tant la glucosa a la sang com la sacarosa de la Coca-Cola, això és sensacional pel promotors del  
sucre, però desastrós per al món sencer”. Es pot dir que aquest és el llibre més emblemàtic dels 
detractors  del  sucre,  que  el  classifiquen  com  un  verí  addictiu  associat  a  múltiples  malalties, 
depressió i irritabilitat, i com a tal, consideren que hauria de ser eliminat de la nostra dieta. 
 
Per què és una substància polèmica? 
El sucre és un aliment calòric buit de nutrients essencials. El seu consum puja ràpidament els nivells 
de glucosa (efecte “subidón”), fet que s'equilibra amb la producció d'insulina (efecte “bajón”) i que 
pot portar a una sobrecarrega del pàncrees i les glàndules suprarenals. Aquest procés metabòlic li 
confereix mala reputació. A més, és acidificant i desmineralitzant (fa servir les reserves de minerals, 



com ara el calci, per aconseguir l'equilibri àcid-alcalí de la sang). En aquesta categoria s'inclouen el 
sucre blanc i morè o “mascabado”, la mel, la sacarina, la fructosa i els endolcidors artificials. 
 
La mala solució: els edulcorants artificials 
En el cas de la diabetis, el problema és la pujada dels nivells de glucosa. Avui dia trobem un ventall  
d'endolcidors que no alteren aquests nivells, però això no vol dir que siguin sans. Per exemple: una 
cosa és la fructosa present en la fruita quan ens la mengem sencera, i una altra és la fructosa com a 
edulcorant, que no és natural i s'obté a través d'un procés químic. Com a efectes indesitjables podem 
mencionar  que  la  fructosa  no  augmenta  el  nivell  de  glucosa  però  provoca  un  augment  de 
triglicèrids. La sacarina, per la seva banda, pot tenir efectes cancerígens. El sorbitol afavoreix 
l'aparició  de  cataractes.  Mentre  que  l'aspartam,  és  neurotòxic  i  contraindicat  en  la  alimentació 
infantil. 
 
L’excés de sucre 
El  problema del  sucre  afegit  es  veu  agreujat  quan no som conscients  de la  seva  presència  i/o 
quantitat  en determinats productes.  És el  “sucre invisible”.  Tot i  què ara tenim més informació 
disponible i que les etiquetes siguin per llei més detallades, la presència del sucre encara sembla 
passar desapercebuda en molts productes. Quants som conscients del sucre present en una llauna de 
salsa de tomàquet? La majoria dels productes processats contenen sucre afegit, sent el més utilitzat 
el xarop de blat de moro pel seu baix cost. Per evitar l'excés de sucre, cal saber quins aliments 
i begudes contenen més sucre afegit. Les begudes ensucrades -no només refrescs, també begudes de 
fruita i begudes esportives- són la més gran font de sucre afegit a la dieta i el seu consum està  
associat a l'augment de pes. 
 
La quantitat de sucre en una llauna de refresc pot passar de 35g. Una cullera petita equival a 4 
grams. Val la pena fer la conversió dels grams de sucre afegit d'un producte en cullerades i pensar si  
posaries 10 cullerades de sucre a la teva beguda o a la dels teus fills a casa. Si a això li sumem tots  
el productes consumits al llarg del dia que contenen sucre afegit, quantes cullerades de sucre estem 
consumint  diàriament?  La Universitat  de  Harvard  ha creat  un  gràfic que  detalla  el  nombre  de 
cullerades de sucre afegit presents en diverses begudes. 
 
El mateix estudi suggereix que algunes fonts de hidrats de carboni (com els cereals integrals) són 
més sanes que d'altres, i que el sucre afegit es troba en la categoria dels menys sans, independent si 
és sucre refinat o morè, mel o xarop de blat de moro alt en fructosa, o qualsevol tipus de sucre 
afegit. És recomanable mantenir els nivells de sucre afegit per sota del 10% de les calories diàries. 
Convé recordar també que el nostre cos no necessita obtenir cap hidrat de carboni de sucres afegits. 
És  per  això que,  segons la  Piràmide  de l'Alimentació  Saludable (Healthy Eating  Pyramid),  els 
dolços i les begudes ensucrades s’han de mirar de consumir escassament. 
 
Una altra forma de fer el sucre invisible és la seva variada nomenclatura: nèctar o xarop d'atzavara,  
sucre morè o “mascabado”, sucre de canya, xarop de blat de moro, fructosa, dextrosa, concentrat de 
suc de fruita, glucosa, mel, sucre invertit, lactosa, maltosa, xarop de malta, melassa, sucre integral, 
sacarosa, sucre, xarop...  És important llegir la taula nutricional a l'embalatge dels productes per 
identificar la presència de sucre afegit i tenir en compte que l'ordre dels ingredients és segons el 
pes, o sigui, si els sucres apareixen a dalt de tot, vol dir que el seu percentatge en el producte és alt. 
 
Quant de sucre? 
Mentre  la  OMS  a  Espanya  no  ha  fixat  una  quantitat  màxima  específica  de  consum,  però  en 
recomana un consum moderat, la American Heart Association (Associació Cardíaca Americana per 
les seves sigles en anglès), suggereix un màxim de 9 culleres petites (37.5 grams / 150 calories) pels 
homes i 6 culleres petites (25 grams / 100 calories) per les dones. Per tant, la quantitat de sucre en 
una llauna de refresc -35g- és més del que la AHA recomana per a una dona en un dia! D’altra 

http://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/pyramid-full-story/#healthy-eating-pyramid
http://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/files/2012/10/how-sweet-is-it-color.pdf


banda, al Regne Unit, els experts recomanen que el sucre afegit no ultrapassi el 10% de l'energia 
total que s'obté de la dieta -aproximadament 50 grams al dia-. 
 
La indústria sucrera 
Òbviament, la part que no està d'acord amb els perills del sucre és la indústria sucrera, que fins i tot 
en fa publicitat com a “necessari i beneficiós” i afirma que necessitem una dosis diària de 70 grams 
de  sucre  perquè  el  nostre  cos  funcioni  bé.  I  encara  van  més  enllà,  dient  que  “el  sucre  és  un 
carbohidrat present de manera natural en molts vegetals i aliments”. Com hem vist abans, el sucre 
naturalment present en els aliments no és el mateix que el seu producte, el sucre refinat. 
 
La marca Azucarera arriba a afirmar que “prendre sucre no provoca diabetis, i contràriament a la 
creença popular, la sacarosa té un índex glucèmic mitjà”... Mentre que un estudi realitzat per la 
universitat de Harvard, que va acompanyar més de 90.000 dones durant vuit anys, indica fortament 
que el consum de begudes ensucrades contribueix al desenvolupament de la diabetis tipus 2. 
 
Com equilibrar el consum de sucre i quines són les alternatives: 
 

 Equilibrar  els  cinc  gustos  bàsics  -dolç,  salat,  àcid,  amarg  i  picant-  en  un  àpat  ajuda  a 
disminuir el desig de prendre sucre. L'amanida és el plat per excel·lència per rebre aquesta 
varietat  d'ingredients.  Per exemple,  el  dolç  d'una pera o poma,  el  salat  d'un formatge o 
olives, l'àcid de la llimona, l'amarg de l'escarola o de les endívies, i el picant del rave o dels 
créixens. 

 El consum de sal i picant augmenta el desig de prendre sucre. 
 Una dieta més rica en cereals integrals, verdures i llegums. 

 
Com substituir el sucre refinat de canya/remolatxa? 

 Xarop de cereals -el més nutritiu és el d'ordi-. Recomanable per a la rebosteria, el seu gust 
recorda al caramel. No gaire recomanable per a tes i cafès perquè altera el gust, tot i que pot 
agradar a algunes persones. 

 Xarop d’atzavara (agave), amb baix índex glucèmic i alt poder edulcorant. 
 Stevia. No altera els nivells de glucosa. Important que l'extracte (líquid o en pols) sigui 

stevia 100%. També es poden fer servir les fulles de la planta en infusions amb altres herbes 
per endolcir-les o com a tractament per controlar els nivells de glucosa. 

 Fruites seques. Raïm, prunes, albercocs, dàtils... (amb moderació). 
 Concentrat  de  poma  (líquid).  Amb  la  llet  vegetal  fa  una  deliciosa  beguda  refrescant. 

Combina amb iogurt, llimonades i vinagretes i salses agredolces. 
 Sucre de coco. Amb baix índex glucèmic però el preu és elevat i encara és difícil de trobar a 

Espanya. 
 Compota  de  pomes,  canyella,  panses,  albercocs,  prunes,  dàtils,  cardamom...  Per 

acompanyar unes farinetes o crema de cereals per esmorzar. 
 Fruita fresca i de temporada. Les més madures es poden fer servir sobre torrades o crackers, 

untades  o  no amb pasta  de  fruits  secs,  com a  melmelada.  Plàtans,  préssecs,  albercocs, 
peres... 

 
Al cap i a la fi, l'experiència personal és el més important. Algunes persones poden manegar una 
petita quantitat de sucre afegit en la seva dieta, mentre que per moltes altres el seu consum pot 
causar ansietat,  afartament,  augment de pes i  malalties. Cada persona és única i  cadascú ha de 
descobrir  com  reacciona  el  seu  cos,  de  vegades  amb  l'ajuda  d'un  professional.  L'equilibri,  la 
ponderació i la varietat poden ser eixos fonamentals per a una alimentació saludable. I pel que fa el 
sucre, quant menys, millor! 
  
 



El sucre morè és millor? 
 
El procés d'obtenció del sucre de canya és a partir del xarop del suc de la canya de sucre, que bullit 
durant moltes hores es converteix en el sucre en el seu estat integral: molt fosc i compacte. El 
procés de refinament del sucre es fa amb productes químics per blanquejar-lo i s'eliminen tots els 
minerals presents en el seu estat integral, com per exemple, el ferro. Hem d’estar atents perquè no 
tots els sucres que duen el nom d’integral o “mascabado” ho són realment. El sucre integral, o 
sigui, el sucre en el seu estat més natural, és molt fosc i preserva certa humitat. És veritat que si  
s'ha de consumir  sucre,  és  millor  prendre l'integral/morè  que  el  blanc,  tot  i  això,  hem de ser 
conscients que tot i ser més natural, està a la mateixa categoria del sucre blanc i li apliquem el  
mateixos consells. 
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