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   Hlavné zásady správnej výživy:  

 pestrosť 

 človek potrebuje prijať asi 40 živín a žiadna potravina  

 neobsahuje všetky a v potrebnom množstve 

 

 primerané množstvo 

  na zachovanie optimálnej telesnej hmotnosti 

  

 správny výber potravín 

 uprednostňovať výživovo  

   hodnotné potraviny 



Základné potravinové skupiny  

• výrobky z obilnín  - chlieb, pečivo, ryža, cestoviny 

• mlieko a mliečne výrobky -  syry, jogurt, tvaroh  

• mäso a mäsové výrobky -  saláma, klobása,  vnútornosti 

• tuky - maslo, olej, Flora, Veto  

• ovocie, zelenina  

• strukoviny  

• ryby 

• vajcia 

• olejnaté plodiny – orechy, mak 

• sladkosti - čokoláda, cukríky 

• nápoje – minerálka, čaj, káva 

 

• každá potravinová skupina dodáva do organizmu typické živiny 



Výrobky z obilnín 

• výrobky z obilnín:  

 chlieb, pečivo, cestoviny, múka, ovsené vločky, ryža, pohánka, pšeno... 
 

• typické živiny: škrob, bielkoviny, vláknina, vitamíny skupiny B 

 

• základné druhy: celozrnné, biele, čierne, tukové, sladké.... 
 

• najvyššia výživová hodnota: celozrnné druhy  

– bohatšie na vlákninu, vitamíny skup. B  

vláknina kyselina listová 

svetlé špagety 100g 2,25 g 12 ug 

tmavé špagety 100 g 4,90 g 34 ug 

- pozor: čierny sa nerovná celozrnný! 
 
- tukové pečivo – zbytočný tuk (často aj zlej kvality) a kalórie 

Celozrnný rožok 3 g tuku /100 g Croissant 12 g tuku/ 100 g 



Netradičné obilniny 

- výživovo veľmi hodnotné (bielkoviny, minerály, vitamíny, antioxidanty) 

- mnohé z nich sú bezlepkové (okrem špaldy, bulguru) 

- preferované v alternatívnych spôsoboch výživy 

Pohánka 

vitamíny B, horčík, mangán,  

meď, fosfor, antioxidanty  

- rutín – pevnosť ciev 

Pšeno 

Amarant 

Špalda – šľachtená 

forma pšenice, bohatší 

obsah minerálov a 

bielkovín 

Bulgur  

- predvarená, nalámaná  

pšenica 

- alternatíva ryže 

Quinoa 

- zdravá výživa: celozrnné, beztukové 

- pri šetriacich diétach: biele 

- bezlepková diéta – bezlepkové (pšeno, amarant, kukurica, quinoa, pohánka) 



 zdroj bielkovín, vápnika, vitamínov  

 riziková zložka - tuky 

 

 základné druhy: plnotučné, stredný obsah tuku, nízkotučné (mlieko, jogurty, syry) 

  kyslomliečne (probiotické, neprobiotické) 

  pasterizované, nepasterizované 

 

 fámy o škodlivosti mlieka (zahlieňovanie, rakovina)  

   sa u zdravých ľudí vo vedeckých štúdiách nepotvrdili 

 

 odporúča sa príjem 1-2 x denne (aktuálne je nižší) 

 

 mliečne výrobky a syry v plnej miere nahrádzajú mlieko (ak ho niekto nepije) 

 

 odporúča sa preferovať: 

 - polotučné alebo nízkotučné výrobky (vzhľadom na obsah nasýtených MK) 

 - kyslomliečne výrobky (ľahšie stráviteľné), najmä probiotické (zdravotné benefity) 

 - seniori, deti, gravidné a dojčiace ženy, pacienti – nepodávať nepasteriované   

(riziko infekcie – napr. listerióza) 

Mlieko a mliečne výrobky 



Probiotiká 

- živé mikroorganizmy pridávané do potravín                
- niektoré jogurty, Actimel, prírodná bryndza 

(prirodzene prítomné v kyslej kapuste, niekotých produktoch zo sóje) 

-prevažne baktérie mliečneho kvasenia                     

(Lactobacillus, Bifidobacterium)  

-pri príjme v dostatočnej dávke majú dokázateľné    

priaznivé účinky na organizmus 

- pôsobia v tráviacej sústave – ovplyvňujú celý organizmus 

- priaznivý vplyv  

 bránia osídľovaniu čriev choroboplodnými mikróbmi.  

 zmierňujú priebeh niektorých hnačkových ochorení 

 zmierňujú neznášanlivosti mliečneho cukru 

 pomáhajú znižovať cholesterolémiu, krvný tlak 

 celkový podporný účinok na imunitný systém 



 - typické živiny: tuk (esenciálne mastné kyseliny - MK), vitamíny  

- jednotlivé oleje sa líšia zložením = rôzne zastúpenie mastných kyselín 

 nasýtené - mononenasýtené -  polynenasýtene n-6 -  polynenasýtené n-3 

 

 uprednostňovať nenasýtené MK - rastlinné tuky 

   - priaznivý vplyv na hladinu cholesterolu v krvi  

   - znižujú riziko chorôb srdca a ciev 

  

 

 obmedzovať tuky bohaté na nasýtené MK - prevažne živočíšne 

– nepriaznivý vplyv na hladinu cholesterolu v krvi 

– zvyšujú riziko chorôb srdca a ciev 

• maslo, bravčová masť, živočíšne potraviny 

Tuky a oleje 



 Olej vyberáme podľa odporúčania výrobcu (teplá, studená kuchyňa) 

 slnečnicový olej – patrí do studenej kuchyne 

 repkový olej – stálejší pri tepelnej úprave 

 olivový olej 

 panenský, extra panenský - studená kuchyňa 

 teplom sa prospešné látky v nich ničia, môžu vznikať škodlivé produkty 

 pre tepelné spracovanie vhodný rafinovaný olivový olej 

 Zvláštne druhy olejov – patria do studenej kuchyne 

 Ľanový, tekvicový, pupalkový, borákový, sézamový, hroznový .... 

 

 .Kokosový tuk -  91% nasýtené MK 

 stabilný pri vyprážaní - pozitívum 

 zvyšuje „zlý“ LDL cholesterol v krvi, ale aj „dobrý“ HDL – cholesterol 

 obsahuje ochranné zložky – antioxidanty, polyfenoly  

 v krátkodobých štúdiách a pokusoch na zvieratách – preukázané niektoré priaznivé 

účinky (antioxidačný, mierny vplyv pri redukčnej diéte, minimálny vplyv) 

 dlhodobé účinky na kardiovaskulárne riziko nie sú známe 

 odporúčaný skôr na príležitostné použitie 

 

 

 

 



Tuky a oleje majú rozmanitý obsah mastných kyselín 

Odporúčanie 

- do stravy zaraďovať tuky bohaté na nenasýtené MK 

- uprednostňovať tuky s vysokým obsahom n-3 MK 

Nasýtené  MK 
(%) 

Nenasýtené MK 
(%) 

Z toho n-3  MK 
(%) 

Repkový 8 92 9 

Slnečnicový 12 88 0,5 

Sójový 16 84 7 

Olivový 15 85 1 

Kokosový 90 10 0 

Ľanový 11 89 53 
Vlašské orechy 
(olej) 10 90 14 

Bravčová masť 50 46 1 

Mliečny tuk 68 30 0,5 

Rybí tuk 28 72 15 



Trans formy mastných kyselín 

 

 

Potraviny s vysokým obsahom trans foriem MK ! 

  špeciálne tuky pre priemyselné využitie 

 hlavný zdroj trans MK: keksy, zmrzlina, tukové 

pečivo, polevy, fast food, vyprážané jedlá 

 v minulosti prítomné v margarínoch 

 v súčasnosti margaríny („rastlinné maslá“, tuky 

na pečenie) nemajú žiadny obsah trans foriem 

lebo iba stopové množstvá 

-základné stavebné jednotky tukov – mastné kyseliny 

-vplyv na hladinu cholesterolu a kardiovaskulárne riziko 

 - nenasýtené – „dobré“  

 - nasýtené – „zlé“ 

 - trans – „veľmi zlé“ - zvyšujú hladiny cholesterolu viac ako nasýtené 

tuky a teda ohrozujú kardiovaskulárny systém  



• zdroj živín, ktoré v našej strave chýbajú : vlákniny, vitamínov, 

minerálnych látok, ochranných látok 

 

• odporúčaný príjem 5-9 x denne 

 

• pre zachovanie čo najvyššieho obsahu vitamínov je dôležité 

– uprednostňovať potraviny v surovom stave 

– správne skladovať (chlad, tma, nie príliš dlho, mraziť) 

– šetrne spracovávať (krátko variť, šetrne šúpať, vhodné náradie) 

 

-  v diétnom stravovaní (napr. v prípade nafukovania a tráviacich 

ťažkostí – šúpať, odstraňovať jadierka, krátko povariť 

Ovocie a zelenina 



Vitamínové tabletky či ovocie a zelenina? 

- výživa je prirodzený zdroj vitamínov a minerálnych látok 

- pestrá strava dodá dostatok vitamínov i minerálnych látok 

 

- zdravý človek si ich nepotrebuje dopĺňať z tabletiek 

- tabletky – vhodné pri chorobe, rekonvalescencii, pri dodržiavaní 

prísnej diéty    



Strukoviny 

- rastlinné potraviny s najvyššou výživovou hodnotou 

- bohaté na mnohé živiny, ktoré v našej strave chýbajú – 

vláknina, vápnik, železo, vitamíny B 

 

- vhodná, finančne nenáročná náhrada za mäso 

 

- odporúčaný príjem 2-3x do týždňa 

 

- sója – zvlášť hodnotná rastlinná potravina 

 

- v diétnom stravovaní (šetriace diéty) - ak nafukujú, treba variť v 

inej vode, ako boli namočené 



Strukoviny 

 spomedzi rastlinných potravín majú najvyššiu výživovú hodnotu 

 bohaté na mnohé živiny, ktoré v našej strave chýbajú  

 (vláknina, vápnik, železo, vitamíny B) 

 vhodná, finančne nenáročná náhrada za mäso  

 

 sója – zvlášť hodnotná strukovina (aj výrobky z nej) 

bielkoviny /g vláknina /g železo /mg vápnik /mg vit B1 /mg 

sója 43,8 6,7 9,1 254 1,10 

fazuľa 23,5 4,0 6,6 120 0,71 

hovädzie s. 21,1 - 4,2 28,6 0,09 

odp. množstvo 50-76 20-30 15-18 800 1,10 

Obsah živín v 100 g strukovín 



- poskytujú hodnotné živiny: železo, bielkoviny, 

vitamíny 

- riziková zložka: tuky  

- rozumný výber - nízkotučné výrobky 

 

Vhodné (uprednostňovať): 

- kuracie, morčacie mäso  

- kvalitné bravčové, hovädzie (s nižším obsahom    

tuku) 

- šunka, najmä hydinová 

 

Menej vhodné (najmä v diétnom stravovaní): 

- mastné druhy mäsa (bôčik, kačacie, husacie) 

- klobásy, trvanlivé salámy 

Mäso, mäsové výrobky 

Obsah tuku v 100 g  

potravín 

 (g) 

hydinová šunka 3 

malokarpatská saláma 40 

diétna saláma  37 

kuracie, morčacie prsia < 1 

hovädzie zadné 8,3 

bravčový bôčik 44,0 

denná odporúčaná 

dávka tuku 

60-80 

g 



Ryby 

• živočíšna potravina, ale obsahuje „zdravý tuk“ 

• zdroj bielkovín, vitamínov, minerálnych látok 

 

• ryby obsahujú také tukové látky, ktorých tvorba v organizme je 
obmedzená, preto musia byť dodávané potravou  

 

• účinok 

- protiisklerotický 

- protizápalový 

- podporujú správny rytmus srdca 

 

• priaznivo pôsobia tepelne upravené ryby, aj ryby v konzerve 

 

• odporúčaný príjem: aspoň 1x do týždňa 



Obsah EPA+DHA vo vybraných druhoch rýb (g/100 g) 
 
 
odporúčaný príjem 0,25 – 0,50 g/deň 

2,36

2,11

1,90

1,55

1,53

1,11

0,75

0,66

0,50

0,27

0,16

0,11

0,02

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Pstruh 

Makrela

Losos 

Sleď

Sardinka 

Tuniak

Pstruh 

Úhor

Halibut 

Kapor

Šťuka

Treska (filé)

Pangasius

VÚP, http://www.pbd-online.sk/  

http://www.pbd-online.sk/
http://www.pbd-online.sk/
http://www.pbd-online.sk/


Orechy a olejnaté plodiny 

• orechy – vlašské, lieskové, arašidy, kešu, para... 

• semená – tekvicové, slnečnicové, ľanové, sezamové.... 

  

• bohaté na minerálne prvky – vápnik, železo, zinok, meď 

• vysoký obsah vitamínu B a E 

• obsahujú hodnotné tuky 

– chránia pred chorobami srdca, priaznivý vplyv na tlak krvi, hladinu 
cholesterolu, tlmí zápaly 

 

• vhodné konzumovať denne – nie však v nadmerných množstvách – sú 
bohaté na kalórie 

 („rozumné“ množstvo 5 orechov/deň, cca 20 g/deň) 

• vlašské orechy a ľanové semená  

– bohaté na „nedostatkovú“ kyselinu - linolénovú.  

 

• mak - mimoriadne vysoký obsah vápnika 

      - prevyšuje dokonca obsah v mlieku 



Zdroj živín – potraviny 

Nezdravé potraviny neexistujú.... 

...... tajomstvo spočíva 

v pestrosti stravy a v 

striedmosti 

- prikazovať  preferovať 

 

- zakazovať  obmedzovať  



Výber potravín uľahčia nutričné informácie 

- informácia pre spotrebiteľa 

- obsah energie  

- obsah najdôležitejších živín - tuk 

- % z denného odporúčaného množstva 

- obohacovanie – napr. vitamínmi 

- konzervačné látky 

- suroviny 

- názov výrobku – napr. chlieb 

celozrnný 

- upozornenie pre špeciálne skupiny – 

napr.diabetici 

Jogurtový dezert so zníženým 

množstvom tuku 

Priemerné výživové hodnoty 

na 100 g 

energia  92 kcal 

tuk 2,7 g 

vápnik 102 mg 

 

Toto balenie obsahuje 20% 

doporučenej dávky vápnika 



Nová potravinová pyramída 
- jednoduchý návod na zdravú stravu 

Obmedzujte potraviny bohaté 
na cukor, biele pečivo 

Obmedzujte potraviny bohaté 
na živočíšny tuk – mastné 
mäso, plnotučné mlieko, 

maslo 

Polotučné mliečne  
výrobky 

1-2 porcie 

Voda, nesladené nápoje 
5-8 pohárov 

Vajcia, ryby, hydina 
1-2 porcie 

Strukoviny 
1-2 porcie 

Orechy a olejnaté 
semienka 
1-2 porcie 

Rastlinné oleje 
3-4 porcie 

Celozrnné obilniny 
4-8 porcií 

Zelenina 
3-6 porcii 

Ovocie 
2-4 porcie 

Denný pohyb, kontrola hmotnosti 

Copyright © 2011, Harvard University.  



Bio potraviny 

• produkt ekologického poľnohospodárstva, ktoré sa správa šetrným 

spôsobom k zvieratám, pôde, rastlinám i prírode  

• neobsahujú  

– pesticídy  

– umelé hnojivá  

– geneticky modifikované organizmy 

 

• Označenie „bio“ – získavajú po schválení 

= environmentálne prospešné 

= menšia expozícia organizmu cudzorodým látkam v porovnaní s 

konvenčnými potravinami 

 

- Niektoré aditíva môžu obsahovať (povolených 45) 



Bio potraviny a zdravie 

• Chutnejšie ?? – nie vždy 

• Bohatšie na vitamíny ?? – nie vždy 

• Kvalitnejšie zložením (napr. obsah ovocnej zložky) – nie vždy 

• Vplyv zloženia a obsahu živín 

– Bio-bôčik 

– Bio klobása 

– Môžu mať vysoký podiel tuku, soli, cukru a pod. 
 

• Cenovo náročné  

• Sortiment nie všade dosť široký (vidiek) 

 

• Ich priaznivý vplyv na zdravie nebol potvrdený - hoci sa predpokladá 

• Motivácia pre potravinárske spoločnosti produkovať kvalitnejšie 



Funkčné potraviny 

• obsahujú zvýšené množstvo zdraviu prospešných zložiek   

• (prirodzene alebo po pridaní) 

• dokázateľne pozitívne ovplyvňujú zdravie človeka (štúdie) 

 

• znižujú riziko výskytu chronických chorôb (bezita, KVCH) 

 

• ak sa konzumujú pravidelne, v primeraných množstvách a ako 

súčasť pestrej výživy 



Funkčné potraviny - vlastnosti 

• vyzerajú i chutia ako bežné potraviny 

 

• dostupné v bežnej obchodnej sieti 

 

• konzumácia - v rovnakých množstvách, ako tradičné potraviny 

 

• neplatí, že čím viac funkčnej potraviny človek skonzumuje, tým bude 
zdravší 

 

• nie sú liekmi a ani nenahrádzajú lieky 

 

• nie sú náhradou, ale doplnkom zdravej výživy a životosprávy 



• potraviny so zníženým obsahom niektorej zložky  

 - tuk, cukor, alkohol, kofeín 

 - napr.: majonéza, nátierkové tuky, pivo, cola  

• Light  

• = 30% redukcia obsahu energie oproti konvenčnej potravine 

 

• nižšia energetická hodnota v porovnaní s tradičnými potravinami  

 - nie všetky - iba ak ide o zníženie obsahu tuku, cukru, alkoholu 

             - nie napríklad kofeínu  

 - zníženie v rôznej miere (niekde prakticky bezvýznamné) 

 

• funkcia 

  - môžu pomôcť docieliť vyváženejší príjem živín (napr. menej kalórii, menej tuku, 

cukru) 

 - môžu pomôcť upraviť hmotnosť, schudnúť, stravovať sa zdravšie 

Potraviny so zníženým obsahom živín 



• Znížený obsah sa nerovná zdravý    

 - ich obsah tuku a kalórii je nižší než majú klasické výrobky, napriek 

tomu môže byť stále vysoký (majonéza light, light zemiakové lupienky) 

 – Cola light – obsahuje kys. fosforečnú – odbúrava vápnik z kostí 

 

• riziká: 

 - dlhodobé zníženie príjmu tuku - nedostatok vitamínov A, D, E, K 

 - zvádzajú ku konzumácii väčších porcií (psychologický efekt) 

 - umelé sladidlá – citlivým spôsobujú alergie alebo migrény 

 - vyššia záťaž organizmu cudzorodými látkami  

 - pridávanie umelých prísad (zachovanie chuti, vzhľadu, trvanlivosti, ap.) 

- Nie sú automaticky zárukou štíhlosti a zdravia 

- V zdravej výžive sú pomôckou, ale nie nie sú nevyhnutnosťou. 



Geneticky modifikované potraviny 

• Genetickou manipuláciou sa získavajú žiadané vlastnosti plodín (odolnosť, 

obsah živín, veľkosť a pod.) 

• zatiaľ malý počet potravín: paradajky, sója, ryža, kukurica 

• geneticky modifikované mikroorganizmy vytvárajú látky pre použitie v 

potravinárstve pri spracovaní potravín 

Predpokladané riziká 

• horizontálny prenos génu z potraviny na človeka 

• rezistencia voči ATB 

• alergia na potraviny 

 

• Spotrebiteľ má mať možnosť voľby – čítať etikety 

 


