
Izomaltuloza (palatynoza)
To disacharyd, naturalnie obecny w miodzie, który jest 

obecnie produkowany na skalę przemysłową. Otrzymuje się 
go z sacharozy przy udziale enzymów (hydroksylazy, izome-

razy) oraz bakterii. W Japonii jest stosowany od 1985 
roku, głównie z myślą o zapobieganiu próchnicy zębów. 

Jest całkowicie hydrolizowany i absorbowany w jeli-
cie cienkim, ale jego trawienie następuje znacznie 
wolniej niż sacharozy. Izomaltuloza jest używana 
w Japonii od ponad 20 lat. W USA uznano ją za 
bezpieczną. W Unii Europejskiej uzyskała sta-
tus nowej żywności (Novel Food) w 2005 roku. 
Wszystkie oświadczenia dotyczące izomaltulozy 
(Palatinose) zostały pozytywnie zweryfikowane 
przez EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 
Żywności).
Dla sportowca powolne wchłanianie węglowoda-

nów to istotna wiadomość. Szczególnie w odnie-
sieniu do zawodników dyscyplin siłowych, których 

celem jest wzrost masy mięśniowej i rzeźbienie syl-
wetki pozbawionej zbędnego tłuszczu. Izomaltuloza ma 

bardzo niski indeks glikemiczny na poziomie IG=32. To ozna-
cza, że tempo wchłaniania tego składnika jest tak wolne jak 
białej ugotowanej fasoli, czy odtłuszczonego mleka. Spo-
życie izomaltulozy nie powoduje zatem agresywnego wzro-

Dane statystyczne informują, że spożycie cukru w kra-
jach Zachodu, sięgające nawet 40-50 kg/mieszkań-
ca/rok to zdecydowanie za dużo i zalecane jest 

jego ograniczenie. Pieczywo, słodkie płatki śniadanio-
we, batoniki nie tylko mają dużo cukru, ale charak-

teryzują się wysokim indeksem glikemicznym, co 
wpływa na wzrost poposiłkowego poziomu glu-
kozy we krwi oraz na regulację apetytu. W przy-
padku osób trenujących, nawet amatorsko tego 
rodzaju produkty nie powinny się pojawiać. Zatem 

co począć, jeśli mamy ochotę na coś słod-
kiego?
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stu cukru we krwi, a tym samym wyrzutu 
insuliny, która potęguje rozrost tłuszczu, 
co potwierdzają liczne badania naukowe. 
W jednym z amerykańskich badań porów-
nano działanie sacharozy i izomaltulozy. 
Zaobserwowano istotne różnice w obrębie 
wpływu obu rodzajów cukrów na poziom 
insuliny i tempo spalania tłuszczu. Badania 
przeprowadzone na wytrenowanych spor-
towcach prowadzących trening rowerowy 
dowiodły, że zużycie rezerw energetycznych 
jest szybsze u osób spożywających sacha-
rozę, niż u tych przyjmujących izomaltulozę. 
W pierwszej grupie zaobserwowano także 
wyższy wyrzut insuliny po 30 min od spo-
życia cukru, a także słabsze spalanie tłusz-
czu. Nasuwa się wniosek, że zastąpienie 
szybkowchłanialnych cukrów izomaltulozą 
może profilaktycznie hamować rozwój masy 
tłuszczowej ciała. To niewątpliwie istotna 
wiadomość nie tylko dla osób walczących 
z nadwagą, ale także wszystkich sportow-
ców zainteresowanych utrzymaniem niskiej 
zawartości tkanki tłuszczowej.
Izomaltuloza jest dobrze tolerowana, co 
przetestowano na osobach z cukrzycą, które 
to nie zgłaszały żadnych dolegliwości ze 
strony przewodu pokarmowego po spożyciu 
porcji 50 g. Podawanie palatynozy przez 12 
tygodni zmniejsza poziom glukozy mierzony 
w standardowym teście po 2 h, ale wpływa 
też korzystnie na inne parametry, np. poziom 
kwasów tłuszczowych w surowicy krwi. 
Obniżeniu uległa także zawartość tkanki 

tłuszczowej, co potwierdza przydatność sto-
sowania tego cukru u osób z syndromem 
metabolicznym (cukrzyca + otyłość). 

Regulacja glikemii
EFSA dostrzega korzyści wynikające 
z zastosowania izomaltulozy: spożywanie 
produktów żywnościowych lub napojów, 
w których zamiast tradycyjnych cukrów 
występuje izomaltuloza powoduje zmniej-
szenie wahań w poziomie glukozy we krwi 
po posiłku. Palatynoza jest cukrem funkcjo-
nalnym, bowiem jej szczególne właściwości 
fizjologiczne wzbogacają zdrowotne wła-
ściwości produktu końcowego, służąc tym 
samym zdrowiu konsumenta.
Palatynoza może być użyta do słodzenia 
wszystkich produktów przeznaczonych dla 
osób odchudzających się, z syndromem 
metabolicznym, również z cukrzycą. Moż-
liwe jest również zastosowania w prze-
myśle spożywczym: do słodzenia soków 
i innych napojów, syropów, lodów, jogur-
tów owocowych. W przemyśle farmaceu-
tycznym może zostać użyta jako dodatek do 
żywności specjalnego przeznaczenia żywie-
niowego i suplementów diety.
Na podstawie obecnych danych można 
stwierdzić, że zastosowanie izomaltulozy 
(palatynozy) jest bezpieczną alternatywą dla 
popularnego białego cukru. Palatynoza jest 
interesująca, nawet jeśli jest trochę mniej 
słodka niż sacharoza, a jej cena jest trochę 
wyższa. W końcu cel uświęca środki. 
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