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ZAHĂRUL (ZAHAROZA)
❑Zahărul este un aliment obţținut din sfecla de 

zahăr sau din trestia de zahăr, cu un conţținut 
mare de zaharoză (un dizaharid solid, alb, 
cristalin), care îi conferă un gust dulce 
pronunţțat.  

❑Este folosit în alimentaţție pentru a îndulci 
mâncărurile și băuturile, dar și drept 
conservant.  

❑Se digeră repede, constituind o sursă rapidă 
de glucoză, un monozaharid care este folosit în 
celulele biologice pentru producerea de 
energie.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Zaharoz%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Glucoz%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Celul%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biologie


ZAHARURILE 
(ZAHARIDE SAU GLUCIDE)

o Zaharurile sau glucidele 
formează o componentă 
fundamentală a alimentaţiei 
umane.  

o Zaharurile se mai numesc şi 
hidraţi de carbon, deoarece, 
pe lângă carbon, aceste 
substanţe mai conţin hidrogen 
şi oxigen, care în majoritatea 
cazurilor se află în acelaşi 
raport ca şi în apă.



Zaharidele se împart  

în mai  multe grupe: 

• Monozaharide; 

• Oligozaharide; 

• Polizaharide.



MONOZAHARIDE
      Din această clasă se cunosc următoarele 

monozaharide naturale:  
a) Glucoza, care se găseşte în fructe și unele legume; 
b) Fructoza, care se găseşte în fructele dulci şi în 
miere. 



OLIGOZAHARIDE
             Din această clasă se cunosc în natură următoarele:  

a) Zaharoza, este cea mai răspândită dintre oligozaharide,  
în cantităţi mai mari apare în sfeclă, în trestia de zahăr şi în 
cocenii tineri de porumb.  
b) Lactoza, care se găseşte în lapte.  
c) Maltoza, se obţine industrial pe scară mare prin hidroliză 
enzimatică a amidonului şi servește ca intermediar în 
fabricarea berii şi a alcoolului etilic.  



POLIZAHARIDE
• Se caracterizează prin structura lor macromoleculară.  

• Polizaharidele sunt extrem de răspândite în natură.  

• Din această clasă fac parte:  
a) Celuloza, prezentă în lemn, stuf sau paie. 
b) Lignina, componentă a lemnului şi este insolubil în apă.  
c) Pectinele,  
d) Amidonul, prezent în fructe, seminţțe şi tuberculi;  insolubil în apă, dar putând 
fi uşor transformat în glucoză sau în derivate ale acesteia, prin reacţții enzimatice.  

• e) Glicogenul. Este polizaharidă de rezervă din regnul animal, şi se numeşte şi 
amidon de ficat, deoarece se găseşte în sângele şi ficatul mamiferelor.  
f) Hemicelulozele, sunt polizaharide. Ele se găsesc alături de celuloză, constituind 
şi substanţțe de rezervă.  
  



   

Surse de glucide în alimentaţia omului  
1. Cerealele şi derivatele lor: Glucidele sunt principalul component al cerealelor. Dintre 
acestea amidonul se găseşte în procent mai crescut în interiorul bobului de cereale. 
Produsele din cereale au un conţinut mare de glucide: pâinea 50%, iar pastele făinoase 
70%.  
 
2. Laptele și produsele lactate: Laptele dulce, iaurtul, brânză de vaci conţin în medie 4% 
glucide, în special lactoză.  
 
3. Legumele și fructele: In lume sunt cultivate şi folosite în alimentaţie circa 250 de specii 
de legume, din care în ţară noastră sunt cultivate circa 80 de specii. Alături de produsele de 
origine animală şi de fructe, legumele ocupă un loc important şi de neînlocuit, ele conţinând 
proteine, glucide, vitamine şi săruri minerale.



GLUCIDELE- SURSĂ DE ENERGIE PENTRU ORGANISM 

    ZAHARURILE RAPIDE 
     Zaharurile simple, numite si monozaharide, nu au decât o singură 
molecula elementară în compoziție.  

Glucoza – puțin răspândită în stare liberă în alimente, dar care intră in 
compoziția a numeroase zaharuri; 

Fructoza – prezentă în miere și fructe; 

Galactoza – intră în compoziția lactozei – zahărul laptelui – în asociație 
cu glucoza; 

Maltoza – prezentă în cereale. 

Lactoza – zahăr prezent în lapte și produsele lactate.  

Puterea acestor zaharuri diferite este variabilă. 
Se consideră că cel al zaharozei este de 100 – fiind vorba de zahărul 
obișnuit ce este punct de referință, cel al fructozei atinge 170, dar cel al 
glucozei se reduce la 50.



 
ZAHARURILE LENTE 

       Există și zaharuri numite polizaharide, compuse din mai mult de 10 molecule glucidice 
elementare, numărul moleculelor atingând chiar și ordinul miilor.  

        Principalele polizaharide sunt: 

• Amidonul – îl întâlnim în alimentele de origine vegetală, mai ales cereale, legume uscate, 
tuberculi – de exemplul, cartofii – si anumite fructe, precum banane, castane; 

• Glicogenul – de origine animală, dar prea puțin răspândit. Chiar dacă aportul lor de energie 
in organism este aproape nul, el poate fi fabricat de către corpul nostru și înmagazinat în ficat 
și mușchi.  

• Celuloza – este prezentă în vegetale și constituie structura fibrelor vegetale care facilitează 
tranzitul intestinal, dar nu este asimilată de către organism. 

        Aceste ultime zaharuri, mai complexe, sunt numite și zaharuri lente, căci ele sunt 
absorbite progresiv de intestine. Ele trebuie să se descompună în molecule glucidice 
elementare: glucoza, fructoza și galactoza. Monozaharidele, numite zaharuri cu absorbție 
rapidă, sunt extrem de ușor absorbite de către intestine.



GLUCIDELE- SURSĂ DE ENERGIE PENTRU ORGANISM 

    Alimente 
compuse din 

zaharuri  
lente

Glucide  
pentru  

100 de g

Orez crud 77

Biscuiți de grâu 75

Fasole uscată 60

Pâine albă 55

Orez gătit 25

Cartofi 19

Alimente  
compuse din zaharuri 

rapide

Glucide 
pentru  

100 de g

Zahar rafinat 100

Miere 75

Prăjituri 70

Fructe uscate 60-70

Ciocolată 60

Fructe proaspete 10-20

Băuturi acidulate 10-20

Portocale stoarse 10

Lapte bătut 5



LIMBAJUL ETICHETELOR 

           Când cumperi un produs cu conținut redus de grăsimi, iți spui că 
ai făcut o alegere înțeleaptă. Însă, pentru a fi gustoase, produsele cu 
conținut redus de grăsimi includ adesea o cantitate suplimentară de 
zahăr.  
      Prin rafinare, zahărul pierde proteinele și, de aceea, se consideră 
că furnizează "calorii goale".  
      Problema este că nu luam în considerare decât 30% din zahărul pe 
care îl consumăm, în condițiile în care cea mai mare cantitate de zahăr 
provine din alimente industrializate, precum biscuiți, checuri, prăjituri, 
băuturi răcoritoare carbogazoase, dulci.  
      Pentru a ști mai bine ce consumăm, ar trebui să învățăm a descifra 
limbajul etichetelor.  
      Zahărul poate apărea pe o etichetă sub multiple denumiri: 
zaharoză, maltoză, sirop inversat, melasă, lactoză, glucoză, fructoză.  

     Toate se referă însă la materia dulce în cauză. 



Intrebări și răspunsuri: 
Unde se găsește glucoza? La ce servește? 
  Când servim un aliment (de exemplu un sandviș cu șuncă și roșii) și se digeră, toate 
componentele sale, prin diverse procese chimice, se transformă în glucoză. De aceea, 
după masă este normal să crească GLICEMIA, adică, cantitatea de glucoză care există 
în sânge. Ca răspuns la această creștere a glicemiei, pancreasul, un organ care se 
găsește în abdomen, produce și eliberează INSULINA, care este hormonul ce 
„deschide ușa” celulelor pentru ca glucoza să poată intra în ele.  
 Este necesar să consumăm zahăr? 
   Răspunsul este NU! Nu avem nevoie să consumăm nici un singur gram de zahăr, 
deoarece am văzut cum organismul știe să fabrice glucoza pornind de la orice aliment. 
De fapt, până în secolul al XVI-lea nu s-a consumat niciodată zahăr. În realitate, nici nu 
se cunoștea. Se folosea doar mierea. Și nu în fiecare zi! 
 Ce se întâmplă cu alimentele „fără zaharuri adăugate”? 
   O portocală sau o piersică au gust dulce. Nu conțin zaharoză, ci fructoză. În plus, au 
fibră vegetală. De aceea, creșterea glicemiei este relativ lentă. Dacă consumăm exact 
aceleași fructe sub formă de suc, deja aproape că nu mai conțin fibră, și de aceea 
glicemia se va mări mai repede. Dacă în plus se adaugă zahăr (aduceți-vă aminte, 
zaharoză) creșterea va fi mult mai mare.



SOLUŢȚIA…

• Soluţia este înlocuirea completă a zahărului din dietă cu glucide 
complexe din cereale integrale, fructe şi legume.  

• Evitarea zahărului este un prim pas către controlul stării de 
sănătate.  

• Efectele se vor vedea foarte repede și sunt de durată, dacă 
eliminăm complet zahărul și glucidele rafinate (produsele ce au 
zahăr, glucoză sau făină albă în compoziție). 
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