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Θέση της UNESDA για τη συμβολή των ολιγοθερμιδικών γλυκαντικών στην απώλεια 

βάρους 

Η επιστημονική κοινότητα συναινεί σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα των 

ολιγοθερμιδικών γλυκαντικών. Εκτός των υπόλοιπων πλεονεκτημάτων τους, τα ολιγοθερμιδικά 

γλυκαντικά μπορούν να συμβάλλουν στην απώλεια βάρους υπό πραγματικές συνθήκες ζωής 

όταν χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο ενός συμπεριφοριστικού προγράμματος απώλειας βάρους. 

Επίσης, δεν αυξάνουν την όρεξη. 

Η δήλωση συναίνεσης παγκοσμίως διακεκριμένων και ανεξάρτητων επιστημόνων διαφόρων 

ειδικοτήτων, και συγκεκριμένα της Sigrid Gibson και των Καθηγητών Adam Drewnowski, James 

Hill, Eeva Widström, Hely Tuorila και Anne Raben, έχει αξιολογηθεί από ομότιμους επιστήμονες 

και έχει δημοσιευθεί στο επιστημονικό περιοδικό Nutrition Bulletin. Περισσότερα για τη 

δήλωση συναίνεσης των επιστημόνων, μπορείτε να βρείτε εδώ.    

Σημειώσεις προς τους συντάκτες 

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι τα ολιγοθερμιδικά γλυκαντικά μπορούν να έχουν ευεργετική 

επίδραση στα μεταγευματικά επίπεδα γλυκόζης και ινσουλίνης στο αίμα τόσο σε υγιή άτομα, 

όσο και σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη. Επίσης, έχουν θετική επίδραση στην υγεία των 

δοντιών όταν χρησιμοποιούνται σε τρόφιμα, ροφήματα, οδοντόκρεμες και φάρμακα, εφόσον 

και τα υπόλοιπα συστατικά που περιέχονται σε αυτά δεν επηρεάζουν την υγεία των δοντιών 

και δεν προκαλούν τερηδόνα ή διάβρωση.  

Εφιστώντας την προσοχή στο εύρος της πρόσφατης τεκμηριωμένης έρευνας σχετικά με τα 

οφέλη των ολιγοθερμιδικών γλυκαντικών, το συναινετικό αυτό επιστημονικό άρθρο εξετάζει τις 

λανθασμένες αντιλήψεις και την παραπληροφόρηση σχετικά με τις επιπτώσεις των 

ολιγοθερμιδικών γλυκαντικών. Επιπλέον, υπενθυμίζει στους επαγγελματίες υγείας και το ευρύ 

κοινό την έγκριση που έχουν λάβει τα ολιγοθερμιδικά γλυκαντικά από τις ρυθμιστικές αρχές 

ανά τον κόσμο. 

«Η διαχείριση του βάρους είναι ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι 

χρησιμοποιούν ολιγοθερμιδικά γλυκαντικά, και πιστεύω ότι πλέον έχουμε στη διάθεσή μας 

έναν τεράστιο αριθμό επιστημονικών μελετών που καταδεικνύουν ότι τα ολιγοθερμιδικά 

γλυκαντικά αποτελούν εργαλεία με θετικά, και όχι αρνητικά αποτελέσματα, σε ότι αφορά στη 

διαχείριση βάρους», επισημαίνει ο Καθηγητής James Hill, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι 

«αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να γίνει ευρύτερα αντιληπτό». 

Προσφέροντας γλυκύτητα χωρίς θερμίδες, οι επιλογές με ολιγοθερμιδικά γλυκαντικά μπορούν 

να συνεισφέρουν σημαντικά σε μια υγιεινή διατροφή, ελεγχόμενων θερμίδων, ενώ είναι 

«φιλικές» προς την υγεία των δοντιών. 

 

Πηγή: http://www.unesda.eu/wp-content/uploads/2014/12/UNESDA-statement-on-benefits-of-

low-calorie-sweeteners-in-aiding-weight-loss-.pdf  
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