
DET SUNDT SUKKER
Et nyt naturligt sgde-
middel har ud over sin
sgde smag ogsd ind-
hold af antioxidanter
og hjelper diabetes-
patienter med at holde
sukkerindholdet i blodet
nede og os andre med
at spise sgdt med god
samvitt ighed.

Det l igner sukker. Det smager af sukker.
Det f6les som sukker. Men det er Sukrin.
Et nyt naturligt sgdemiddel, som netop
er blevet testet for sin virkning som
antioxidant og for sin gavnlige virkning
p6 sukkerindholdet i blodet. Og det er vel
at marke et naturligt sgdemiddel uden
kalorier. Sukrin kom ti l Danmark sidste 6r
og har f5et en varm velkomst blandt de
af os, der har den sgde tand, men som
ikke har godt af for meget sukker.

- For mange er det for surt at tabe sig
uden det sgde. Ndr vi skal vere sociale
og hygge os, sii skal der sgdt p6 bordet.
Men det er ikke godt for os med alt det
sukker, og her er Sukrin en perfekt mak-
ker til et vegttab. lser ogs6 fordi man
ikke bliver afhengig af det. Modsat suk-
ker, som giver mange lyst til mere og
mere, s6 f6r du ikke den der sukkertrang
af at spise Sukrin, forteller Michael
Kvetny, der har fdet Sukrin ti l  Danmark i
sit firma Funktionel Mad.

Han er tekstforfatter og journalist og
har i mange 6r interesseret sig for kost,
s6 det var som almindelig kunde, at han
"opdagede" Sukrin. Dengang var det ikke
godkendt i Danmark, sd han k6bte det i
Norge, men ti l  sidst blev portoen for dyr
med de mange pakker, sd han beslut-
tede sig for, at andre skulle have glaede
af det sode produkt og blev importgr og
forhandler.

I dag kan man allerede ksbe Sukrin i
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100 helsekostbutikker i Danmark, og det
er for lengst blevet godkendt.

- Alle de "slemme" ting ved rigtigt suk-
ker er, at dit blodsukker stiger, du vil have
mere og mere, det giver karies i tander-
ne, og det fylder meget kaloriem€ssigt.
Sukrin giver ingen stigning i blodsukkeret,
og da den fysiologiske reaktion udebli-
ver, krever din krop ikke mere og mere,
Desuden virker Sukrin som en antioxi-

'. I ZOOZ viste en japansk
j undersogelse, at 0.1 ti l
'  O 4 a Sttkrrn nr k i ln krnns-
.  - '  o

: vegt om dagen senkede
.  h lodsrrkkertr t  mtr . l  nn f  i l  15
i  procent. Mere bogstaveiigr
i svarer det t i l , at et menne-
'  qke med trn krnns\ iFot nA

;  80 k i lo blot  kan bruge hel t
.  ned t i l  to skefulde Sukr in

*r . . -

dant. Det er fremstil let af erythritol, som
er et naturligt sgdestof, der findes r for
eksempel frugt og champignon, forteller
Michael Kvetny.

Sukrin koster fra 75 kroner for et halvt
kilo, Sukrin Flormelis 350 g fra 66 kr. Du
kan laese mere om Sukrin pd hjemmesi-
den www.funktionelmad.dk, oS her kan du
ogsd finde en forhandler.

*. . .

-,,:,; ' 
t:'

i : 'r. '  ::

t:h

ti

a
A)
U
E
L
a
J
J
l
6

x
O
m
t
f

l

O

dts
L

d
c
u
O
u
z
F
a
x=
r
F
U
co(t
:
L

www.hendesverden.dk ffend'es Verde* nr. L2iZAIA



ehokoladekage
3eg
18O g Sukrin (200 mt)
60 g hvedemet {100 mt)
30 g Hi-maize (kan erstat-
tes med hvedernel) (50
ml)
7z tsk. bagepulver
25 g (5O mt) kakaopulver
2 tsk. vanil jesukker
7a tsk. sall
3O0 ml mager kvark
revet skal af l okoappel-
sin eiler -l ime (valgfrit)

ffred gsd samvittighed
50 g hakkede vatnsdder
(valgfrit)

Indsti l ovnen p6 200 er.
Pisk eg og Sukrin sair-
men ti l  en luftig masse.
Bland mel, Hi-maize,
bagepulvel kakaopulver.
vanil jesukker og salt sam-
men, og vend det forsig-
tigt i eggemassen. Rtr
kvarken i samt eventuelt
valnodder og citrusskal.

Held hele blandingen i
smurt, rund kageform pa
ca. 24 cm i diameter, og
bag kagen i ovnen i ca. 4O
min.

Kagen smager bedst
afkalet, gerne dagen efter.
Drys evt. lidt Sukrin flor-
melis over kagen inden
serveflng.

I Holland lavede forskere forsog
med sukkersyge rotter. I konklu-
sionen fremhevede forskerne
to interessante opdagelser.

De fandt ud af, at erythritol,
indholdsstoffet i Sukrin, var en
effektiv antioxidant, og fandt
samtidig tegn p6, at blodkar_
rene hos forsOgsdyrene blev
beshftet, ndr der var erwhritol
i kosten.

Michael Kvetny uddyber:
- De m6lte en virkning ved et

almindeligt indtag af Sukrin pd
melfem 2 og2A teskeer dag-
ligt. Sukrin fungerer nemljg via
erythritolen som en antioxidant,
der bekemper de frie radikaler.
Og da Sukrin indeholder NUL
kaiorier, vil man oveni, ved at
erstatte for eksempel sit suk-
ker i kaffen med Sukrin, kunne
tabe sig. Tallene viser, at hvis
du drikker to kopper kaffe med

to tsk. sukker
om dagen og
ersiatter sukke
ret med Sukrin,
ja, sd har du alt
andet lige tabt
dig fire kilo, ndr
6ret er g6et.

Sukrin er samtidig p5 Dia-
betetsforeni ngens liste over
sgdemidler, der er velegnede
til diabetikere - netop pd grund
af den manglende pdvirkning af
blodsukkeret.

Erythritol btev f6rst tiiladt i EU
i 2OO8 p6 grund af en lang og
grundig godkendelsesproces.
I Japan og USA har man brugt
ssdemidlet i snart 20 6r i fsde
varer. Michael Kvetny er lige nu
i dialog med biide bolsje-, cno-
kolade og flodebollefabrikanter
om at anvende Sukrin i deres
produkter.
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Slank uden luft i maven
Jeanette Kyster,
som er 44 og ved
at uddanne sig ti l
kl inisk diatist, har
tabt sig 15 kilo ved
at laegge sin kost
om og kun bruge
kunstige s6demid-
ler i sin kost. Nu
bruger hun hoved-
sageligt Sukrin:

- Jeg bruger det
isar i bagvark, for
selv om jeg har lagt
min kost om, si kan jeg ikke leve uden kager,
fortaeller hun.

- For mig er der ingen tvivl om, at sgdemid-
ler har hjulpet mig igennem mit store vagttab.
Fordelene ved Sukrin er s6 oveni, at man hel-
ler ikke fdr luft i maven, ter nun.

- For mig er det en fordel, at Sukrin kan bru_
ges i mit bagverk og som strgsukker ogs6,
Jeg karamelliserer med det og laver cr6me
br0l6e med det. Min nidrige datter har lige
lavet sine egne "Guldkorn" ved at riste byg-
korn i Sukrin. Og det hele g6res med god sam-
vittighed, for det fdr ingen indflydelse p3 mlt
fortsatte vegttab i negativ retning, siger hun.

Michael Kvetny bekrafter Jeanettes erfarin-
ger med optagelsen af Sukrin:

- Modsat andre sodemidler, som kan give
en affsrende effekt, fordi de ikke optages,
men ender i tyktarmen, hvor de gares,
optages Sukrin allerede i tyndtarmen. Det
forhindrer dog ikke lovgivningen i at diktere,
at produktet skal bare en advarsel mod en
affgrende effekt - simpelthen fordi det er en
sukkeralkohol.

- Det er dog m6lt p6 mennesker, at vi helt
bogstaveligt tisser det ud. Vores krop kan ikke
omsatte Sukrin energimassigt, sd det for_
brandes ikke. Sd inden for 4g timer har man
m6lt, at 95 % er rlget uforandret ud lgen via
urinen, siger han.
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Antioxidanter - ja tak
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