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Publikace má pomoci čtenářům zorientovat se 
v otáz kách týkajících se cukru a sladidel. Plat
forma pro reformulace ustavená PK ČR se i takto 
zaměřuje na citlivě vní ma né lát ky (sůl, cukr atd.) 
a ener gii v potra vinářských výrobcích, ve shodě 
se svým posláním. Je dobře, že v současnosti, 
kdy jsou elektronická i tištěná média zahlcena 
růz ný mi polo prav dami a nepravdami o cukru, 
vyšla kní žečka přehledně seznamující laickou 
veřej nost se základ ními fakty.
V první delší části tiskoviny věnované cukru 
je pojednáno (v 5 kapitolách a 25 podkapito
lách) o jednotlivých sacharidech, jejich využití, 
spotřebě i působení na metabolismus člověka 
a doporučeních pro konzumaci. Je po psána 
výroba třtinového i řepného cukru, jejich his
torie a pěstování cukrové řepy i třti ny. Čte nářům 
jsou zde také předloženy základní skutečnosti 
o zdravot ních souvislostech konzumace sa cha
ridů (gly ke mický index a glykemická nálož, 
obe zita, dia betes a další).
Druhá část (ve 4 kapitolách a 15 podkapitolách) 
je analogicky zaměřena na pro ble matiku sla di
del, jejich rozdělení, produkci a použití. Zmí ně
ny jsou i předpisy týkající se sladidel.
Publikace má kvalitně zpracovanou grafiku s řa
dou obrázků, grafů i tabulek, je sestavena způ so
bem srozumitelným širokému okruhu čtenářů. 
V elektro nické podobě (pdf soubor) je do stup ná 
na webu ČTPP či Plat formy pro reformulace.
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