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Výživa dieťaťa – to nie je menšia porcia dospelého

� Pestrá , optimálne vybalancovaná strava zabezpečí okrem 

základných kaloriferných a stavebných živín aj dostatočný 

príjem ochranných látok, aj  cca 50 esenciálnych nutrientov –

napr. niekoľko aminokyselín, mastných kyselín, vitamínov, 

minerálov, stopových prvkov.  

� Optimálne výškové a hmotnostné prírastky, budovanie 

vnútorných systémov, psychický vývoj vyžadujú energetickú

a biologickú vyváženosť



Životospráva a zdravotne - nutričná gramotnosť

� Podiel životného štýlu a výživy v etiopatogenéze 

voľnoradikálových ochorení (kardiovaskulárne, onkologické, 

diabetes, obezita) je 30 -70%. 

� Základné stravovacie návyky sa budujú od detstva, vzor – rodičia 

sú ťažiskoví, zdravotníctvo a školstvo doplnkoví

� Deficit nutričnej prevencie – 55% populácie podceňuje RF 

vyplývajúce zo zlej životosprávy a výživy

� Absencia zdravotno-nutričných vedomostí vedie k propagácii a 

uplatňovaniu nevedeckých názorov a postupov nevhodných pre 

mladý organizmus – delená strava, alternatívne smery, strava podľa 

krvných skupín..........anorexia, bulímia, ortorexia



Súčasné charakteristiky:
� Zlý výživový  režim – rozloženie stravy nezodpovedá psychickej a fyzickej         

záťaži v priebehu dňa

� Pozitívna energetická bilancia – nízka pohybová aktivita

� Kvantitatívna dostatočnosť až nadmernosť

� Kvalitatívna disbalancia – nevyvážený podiel kaloriferných živín

porušený trojpomer B : T : S

� Prekračovanie OD bielkovín    

� Nižší podiel rastlinných bielkovín    (odp - 2/3 ž : 1/3 r)

� Prekračovanie OD tukov  (64% skryté tuky)

� Nižší príjem esenciálnych MK LA - EPA, DHA

� Nízky príjem polysacharidov

� Vysoký príjem jednoduchých cukrov- sacharózy – (16%  dopor. 10%)

� Deficit ochranných nutrientov: vlákniny, vitamínov, antioxidantov, flavonoidov... 



Bielkoviny - energetický podiel 5,8 - 8,7%

� zdroje aminokyselín – základné stavebné jednotky 

� novotvorba a obnova tkanív, telových tekutín

� podmieňujú životné pochody, imunitu, hormóny, genetické
informácie

�dokonalá proteo-syntéza vyžaduje 18 AK (8esn +10neesn)  

v detskom veku 20 AK (arginín a histidín )  

Biologická hodnota bielkoviny – množstvo telových bielkovín v g ktoré
vzniknú zo 100g skonzumovanej bielkoviny

Využiteľnosť bielkoviny – porovnávame s referenčnou bielkovinou 
slepačieho vajca (100%), ktorá poskytuje dokonalé AK spektrum

Bielkovinové minimum – nevyhnutné množstvo bielkovín na zachovanie 
dusíkovej bilancie na spodnej hranici fyziologického rozptylu



Tuky vo výTuky vo výžžive ive –– energetický podielenergetický podiel 25 25 -- 30%30%

�� Tuk v potraveTuk v potrave–– funkcia nefunkcia neššpecifickpecifickáá -- zdroj energie zdroj energie 

ššpecifickpecifickáá –– nosinosičč vitamvitamíínov, esencinov, esenciáálnych MKlnych MK

zdroj lzdroj láátok netok nežžiadiadúúcichcich-- insekticinsekticíídov, herbicdov, herbicíídov, karcinogdov, karcinogéénovnov

�� Tuk v organizmeTuk v organizme -- ssúúččasasťť bunkových membrbunkových membráán, prekurzor bioaktn, prekurzor bioaktíívnych lvnych láátok tok 

regulujregulujúúcich obehový a imunitný systcich obehový a imunitný systéém, hormm, hormóónov, nov, žžllččových kyselových kyselíín, zdroj n, zdroj 

energieenergie

ZZáákladnkladnéé zlozložžky tuku ky tuku -- MKMK

�� NasýtenNasýtenéé MKMK k. k. laurovlaurováá, , myristovmyristováá, , stearovstearováá, palmitov, palmitováá

�� NenasýtenNenasýtenéé MKMK mononenasýtenmononenasýtenéé n9n9 –– k. olejovk. olejováá,   ,   

k. k. palmitoolejovpalmitoolejováá
polynenasýtenpolynenasýtenéé n6n6 –– k. k. linolovlinolováá
polynenasýtenpolynenasýtenéé n3n3 –– k. k. linollinoléénovnováá, EPA, DHA, EPA, DHA

�� EsenciEsenciáálne MKlne MK-- LinolovLinolováá,   ,   desaturdesaturááciacia --elongelongááciacia linollinoléénovnováá, , arachidonovarachidonováá



Tukový vzorec Tukový vzorec –– tretinovtretinovéé pravidlo SFA : MUFA : PUFApravidlo SFA : MUFA : PUFA

�� 1/3 nasýten1/3 nasýtenéé mastnmastnéé kyselinykyseliny -- tlmia  tvorbu LDL receptorov tlmia  tvorbu LDL receptorov 

((vychytvychytáávavaččovov) ) -- pepeččeeňň vychytvychytááva ava a spracovspracovááva zva z krvi menej LDL krvi menej LDL 

cholesterol cholesterol -- hladina LDL vhladina LDL v krvi stkrvi stúúpa ! riziko pa ! riziko ateroatero -- procesu stprocesu stúúpa pa 

zvyzvyššuj tvorbu trombov,  uj tvorbu trombov,  arytmiearytmie srdcasrdca

�� zdroj zdroj –– tuky tuky žživoivoččíšíšnene-- mlieko, výrobky, maslo, syr, slanina, masmlieko, výrobky, maslo, syr, slanina, masťť, m, määso so 

najviac kokosový a palmový olejnajviac kokosový a palmový olej

�� 1/3 mononenasýten1/3 mononenasýtenéé mastnmastnéé kyselinykyseliny-- zniznižžujujúú celkový a LDL, tlmia celkový a LDL, tlmia 

lipiperoxidlipiperoxidááciuciu

zdroj zdroj –– rastlinnrastlinnéé oleje, semenoleje, semenáá, orie, orieššky, avokky, avokáádo  olivový olej  do  olivový olej  -- kyselina kyselina 
olejovolejováá -- omega9omega9

�� 1/3 1/3 polynenasýtenpolynenasýtenéé mastnmastnéé kyselinykyseliny –– zvyzvyššujujúú tvorbu LDL  receptorov tvorbu LDL  receptorov --

pepeččeeňň vychytvychytááva ava a rozkladrozkladáá zz krvi viac LDL cholesterolu krvi viac LDL cholesterolu 

hladina LDL vhladina LDL v krvi kleskrvi klesáá ! riziko tvorby AS , krvných zrazen! riziko tvorby AS , krvných zrazeníín klesn klesáá !!



zdroj zdroj -- nachnacháádzajdzajúú sa hlavne vsa hlavne v rastlinných tukoch arastlinných tukoch a rybom tuku. rybom tuku. 

omegaomega--6    6    -- kyselina kyselina linolovlinolováá, , arachidonovarachidonováá

omegaomega--3    3    -- kyselina kyselina alfaalfa--linollinoléénovnováá, rybacie EPA , DHE, rybacie EPA , DHE--

zdroj zdroj –– zelenina,zelenina, olej zo semien, orechy, orieolej zo semien, orechy, orieššky, ky, mmääso,vajciaso,vajcia, , 

ryby, morskryby, morskéé žživoivoččííchychy

PrekurzoryPrekurzory prostaglandprostaglandíínovnov –– ovplyvovplyvňňujujúú NS, trNS, trááviacu, vyluviacu, vyluččovaciu a   ovaciu a   

obehovobehovúú ssúústavu, reprodukstavu, reprodukččnnéé procesy, imunituprocesy, imunitu

tromboxtromboxáánovnov –– agregagregááciacia TcTc , kontrakcie aorty, kontrakcie aorty

leukotrileukotriéénovnov -- kontrakcie svalovkontrakcie svalov

prostacyklprostacyklíínovnov –– vasodilatvasodilatááciacia, inhib, inhibíícia cia agregagregááciecie TcTc

Pomer n6 :Pomer n6 : n3 v prn3 v prííjme  mjme  máá bybyťť 5 : 1     (realita 20 a5 : 1     (realita 20 ažž 50 : 1)50 : 1)

ZZááver:ver: DôleDôležžitejitejššie ako celkovie ako celkovéé prijatprijatéé mnomnožžstvo tukov je optimstvo tukov je optimáálna lna 

šštrukttruktúúra MK a dodrra MK a dodržžaný tretinový pomeraný tretinový pomer



Prečo n3 ?

EPA EPA –– zvyzvyššuje suje súústredenosstredenosťť, pam, pamääťť, schopnos, schopnosťť percipovapercipovaťť informinformááciecie

prenprenášáša signa signáály medzi miechou a mozgom ly medzi miechou a mozgom 

deficit deficit –– poruchy pozornosti , depresie, poruchy pozornosti , depresie, hyperaktivitahyperaktivita

KomponentaKomponenta lláátok protiztok protizáápalových, palových, antitrombotickýchantitrombotických..............

DHA DHA –– stavebnstavebnáá zlozložžka membrka membráán srdcovn srdcovéého svalu, sietnice, mozgu, ho svalu, sietnice, mozgu, potencujepotencuje

vývoj mozgu plodu v 3 vývoj mozgu plodu v 3 trimestritrimestri , upravuje , upravuje dislipiddislipidéémiumiu

tlmtlmíí proces starnutia, zproces starnutia, záápalovpalovéé a a agregaagregaččnnéé procesyprocesy

deficit deficit -- AlzheimerovaAlzheimerova choroba, predchoroba, predččasnasnéé starnutiestarnutie

ÚÚččinok:inok: hypolipidemickýhypolipidemický, protiz, protizáápalový, palový, antiagregaantiagregaččnýný, , kardioprotektkardioprotektíívnyvny, , 

antiarytmogantiarytmogéénnynny, hypotonický, , hypotonický, imunosupresimunosupresíívnyvny, , neuroprotektneuroprotektíívnyvny, , 

neuroregulaneuroregulaččnýný, metabolický, , metabolický, proliferaproliferaččnýný

Ochorenia:Ochorenia: choroby srdca a ciev, ekzchoroby srdca a ciev, ekzéémy, dermatitmy, dermatitíídy, dy, artritartritíídy,GITdy,GIT, poruchy , poruchy 

imunity, psychickimunity, psychickéé a neurologicka neurologickéé ochorenie, ochorenie, onkoprocesyonkoprocesy



TransTrans--izomery MK izomery MK –– zvyzvyššujujúú hladinu TCH, LDL,TAG a znihladinu TCH, LDL,TAG a znižžujujúú hladinu hladinu 

HDL zhorHDL zhorššujujúú pomer HDL : LDL, zvypomer HDL : LDL, zvyššujujúú tvorbu VKRtvorbu VKR

SSúú 10x rizikovej10x rizikovejššie ako SFA  !!ie ako SFA  !!

Vznik TVznik T--MK:MK:

��v bachore prev bachore prežžúúvavcov PUFA  vavcov PUFA  -- bakteribakteriáálna transformlna transformáácia na TMKcia na TMK

��priemyselnpriemyselnéé stustužžovanie alebo ovanie alebo hydrogenhydrogenááciacia olejov olejov -- tuky napetuky napeččenieenie

�� zahrievanie a prepazahrievanie a prepaľľovanie nevhodných olejov a tukovovanie nevhodných olejov a tukov

Do 5gTMK /deDo 5gTMK /deňň nehroznehrozíí žžiadne zdravotniadne zdravotnéé riziko   riziko   

Realita v EU 1,2 Realita v EU 1,2 –– 6,7g/de6,7g/deňň

Zdroje :Zdroje : tuk pretuk prežžúúvavcovvavcov-- mlieko a mliemlieko a mlieččne výrobky , mne výrobky , määso, lojso, loj

StuStužženenéé hydrogenizovanhydrogenizovanéé tuky tuky -- trvanlivtrvanlivéé pepeččivo, ivo, krekrykrekry, chipsy, , chipsy, 

lupienky, lupienky, susuššenenéé polievky, ompolievky, omááččky, ky, dresingydresingy, n, nááhrady hrady ššľľahaahaččky a majonky a majonéézyzy

PrepPrepáálenlenéé tukytuky -- nadmerný prnadmerný prííjem smajem smažžených pokrmov, ených pokrmov, fastfast--foodyfoody



Cholesterol  Cholesterol  -- priatepriateľľ čči nepriatei nepriateľľ

Funkcie Funkcie –– šštrukturtrukturáálna zlolna zložžka mozgovka mozgovéého tkanivaho tkaniva

lipidovlipidováá zlozložžka bunkových membrka bunkových membráánn

prekurzorprekurzor hormhormóónov, nov, žžllččových kyselových kyselíín, vitamn, vitamíínu Dnu D

transport TAGtransport TAG

1/4 exog1/4 exogéénny z potravy +3/4 endognny z potravy +3/4 endogéénny v penny v peččeni zo SFAeni zo SFA
Cholesterol v potraveCholesterol v potrave –– vplyv na svplyv na séérovrovéé hladiny je len 10% hladiny je len 10% -- menmenšíší ako sa  ako sa  

predpokladalo. Vpredpokladalo. Vääččšíší vplyv majvplyv majúú SFASFA

Vplyv MK na sVplyv MK na séérovrovéé lipidylipidy
TransTrans –– MK MK zvyzvyššujujúú TCH a LDL, zniTCH a LDL, znižžujujúú HDLHDL
nasýtennasýtenéé MKMK zvyzvyššujujúú TCH a LDL aj HDLTCH a LDL aj HDL

mononenasýtenmononenasýtenéé MK n9        MK n9        zniznižžujujúú TCH a LDL, mierne zvyTCH a LDL, mierne zvyššujujúú HDLHDL

polynenasýtenpolynenasýtenéé MKMK n6 n6 zniznižžujujúú TCH a LDL, zvyTCH a LDL, zvyššujujúú HDL                        HDL                         
n3n3 zniznižžujujúú TAGTAG



Rastlinné oleje pri kulinárnej úprave pokrmov

!! !! LabilnLabilnéé polynenasýtenpolynenasýtenéé MK n6 a n3 na teplo, svetlo, kyslMK n6 a n3 na teplo, svetlo, kyslíík k !!!!

Olej                 Olej                 olivový         repkový      slneolivový         repkový      slneččnicovýnicový ssóójovýjový
K.olejovK.olejováá n9              n9              80% 80% 60%        60%        20%                20%  20%                20%  

K.linolovK.linolováá n6n6 7% 7% 20%      20%      70%               50%70%               50%

K. linolK. linoléénovnováá n3 n3 1%1% 10%          10%          1%              1%              8%8%

Oleje na studenOleje na studenúú kuchykuchyňňu u (lisovan(lisovanéé za studena za studena -- olivový, repkový olivový, repkový 

Bell, slneBell, slneččnicový Heliol extra)nicový Heliol extra)

NNa tepelna tepelnúú úúpravu pravu -- krkráátky tky a nia nižžšíší ohrev ohrev (Raciol(Raciol, Heliol, Heliol))

VVyyššíšší a dlha dlhšíší ohrev ohrev (olivový (olivový rafraf, repkový Fritol, slne, repkový Fritol, slneččnicový Oliol,)nicový Oliol,)

TokoferolyTokoferoly –– slneslneččnicový, repkový  (panenský, rafinovaný)  nicový, repkový  (panenský, rafinovaný)  

ssóójový mjový máálolo



FYTOSTEROLY 

Fyziologické funkcie fytosterolov:

� znižujú hladinu LDL cholesterolu

� antikarcinogénne účinky

� antiaterosklerotické účinky

� protizápalový efekt

� antioxidačné účinky

Najvýznamnejšie zdroje prírodných fytosterolov:

� oleje – repkový, kukuričný klíčkový, sezamový, púpalkový

� cereálie, strukoviny

� orechy, oriešky, semená

� zelenina



KonjugovanKonjugovanáá kyselina kyselina linolovlinolováá –– CLA CLA benefitybenefity

�� inhibujeinhibuje lipigenlipigenéézuzu

�� zrýchzrýchľľuje metabolický procesuje metabolický proces

�� stimuluje stimuluje lipolýzulipolýzu v tukovom tkanivev tukovom tkanive

�� redukuje redukuje abdominabdomináálnylny tuktuk

�� zniznižžuje hladinu cholesterolu a uje hladinu cholesterolu a triglyceridovtriglyceridov v krviv krvi

�� podporuje imunitnpodporuje imunitnéé procesyprocesy

�� potlpotlááčča potravinova potravinovéé alergiealergie

�� prevencia prevencia osteoporosteoporóózyzy

�� prevencia obezity prevencia obezity 

Zdroje : hovZdroje : hoväädzie a ovdzie a ovččie mie määso, mlieko a mlieso, mlieko a mlieččne výrobky, slnene výrobky, slneččnicový nicový 
a a ľľanový olej anový olej 

ZnZníížženie konzumu hovenie konzumu hoväädzieho (BSE) a preferencia ndzieho (BSE) a preferencia níízkotuzkotuččnnéého ho 
mlieka  a výrobkov znmlieka  a výrobkov zníížžilo prilo prííjem CLA jem CLA -- -- nnáárast rast abdominabdomináálnejlnej obezity?obezity?



Sacharidy Sacharidy –– energetický podiel 60 energetický podiel 60 –– 65%65%

VyuVyužžiteiteľľnnéé sacharidysacharidy –– monosacharidymonosacharidy -- glukglukóóza (hroznový cukor)za (hroznový cukor)

fruktfruktóóza (ovocný cukor)za (ovocný cukor)

galaktgalaktóózaza (zlo(zložžka laktka laktóózy)zy)

disacharidydisacharidy –– sacharsacharóóza (repný, trstinový cukor) za (repný, trstinový cukor) //glukglukóóza+fruktza+fruktóózaza//

mamaltltóózaza

lalaktktóóza (mlieza (mlieččny cukor)ny cukor)

polysacharidypolysacharidy –– šškrobkrob

NevyuNevyužžiteiteľľnnéé polysacharidypolysacharidy -- pektpektííny, gumy, ny, gumy, hemicelulhemicelulóózaza

celulcelulóózyzy–– hrubhrubáá vlvlááknina knina 

JednoduchJednoduchéé rýchle cukry rýchle cukry -- monomono a a disacharidydisacharidy –– rýchle vstrebanie, rýchle vstrebanie, 

vzostup glykvzostup glykéémie a rýchle spmie a rýchle spáálenielenie

vyvyššíšší prprííjem sacharjem sacharóózy zy –– hyperlipidhyperlipidéémiamia ,prechodne TAG,prechodne TAG

Mozog je absolMozog je absolúútne ztne záávislý na pravidelnom prvislý na pravidelnom príísune gluksune glukóózyzy
ovplyvovplyvňňuje duuje dušševný výkon, pamevný výkon, pamääťť, pohotovos, pohotovosťť, , percippercipááciuciu, rýchlo eliminuje , rýchlo eliminuje 
pocit pocit úúnavynavy



HomocysteHomocysteíínn

�� Produkt metabolizmu AK, vznikProdukt metabolizmu AK, vznikáá z metionz metioníínunu

�� R.1990R.1990-- významný rizikový faktor ateosklervýznamný rizikový faktor ateoskleróózyzy

�� PoPošškodzuje endotel ciev, potlkodzuje endotel ciev, potlááčča jeho norma jeho normáálny rast, lny rast, proliferproliferááciacia

hladkej svaloviny, tvorba tromboxanu, agreghladkej svaloviny, tvorba tromboxanu, agregáácia cia trombocytovtrombocytov, , 

podporuje aktivitu fibrpodporuje aktivitu fibríínu, zvynu, zvyššuje tvorbu koagulauje tvorbu koagulaččnnéého faktora VIIho faktora VII

�� HcyHcy--(5(5--1515µµµµµµµµmol) nmol) náárast o 5rast o 5µµµµµµµµmol zvymol zvyššuje riziko o 60uje riziko o 60--80%80%

�� Hcy Hcy –– endogendogéénne faktorynne faktory –– genetika, enzýmovgenetika, enzýmovéé poruchy poruchy 

exogexogéénne nne –– nutrnutrííciacia-- žživ. bielkoviny iv. bielkoviny –– AK metionAK metioníín, cysten, cysteíín,        n,        

karencia vit. B6, B12, karencia vit. B6, B12, kys.listovkys.listováá

�� Metabolizuje Metabolizuje remetylaremetylaččnou cestounou cestou ––zzáávislvisláá na B12, B9 na B12, B9 k.listovejk.listovej

transsulfuratranssulfuraččnou cestounou cestou -- zzáávislvisláá na B6na B6



�� 2/3 2/3 hyperhomocysteinhyperhomocysteinéémimiíí ssúú zaprzaprííččineninenéé karenciou vitamkarenciou vitamíínov B6, nov B6, 
B12 a B9 k. listovejB12 a B9 k. listovej

deficitný prdeficitný prííjem B12 jem B12 –– vegetarivegetariááni, vegni, vegááni, makrobioticini, makrobiotici
poruchy utilizporuchy utilizáácie vitamcie vitamíínov nov –– starstaršíší ľľudia, alkoholiciudia, alkoholici

OVD  OVD  -- k.listovej 200k.listovej 200µµµµµµµµg            preventg            preventíívne odporvne odporúúččania 400ania 400µµµµµµµµg g 

Prevencia: Prevencia: prirodzenprirodzenéé zdroje k.listovejzdroje k.listovej-- zelenina, strukoviny, mzelenina, strukoviny, määso, so, 
vnvnúútornosti, mlieko, syry, ceretornosti, mlieko, syry, cereáálie....lie....

SuplementSuplementáácia : cia : u rizikových jedincovu rizikových jedincov

FortifikFortifikáácia :cia : v USA fortifikujv USA fortifikujúú mmúúku, cereku, cereáálielie



PotravinovPotravinovéé alergiealergie –– 4% dospelých a 6% det4% dospelých a 6% detíí -- z vz vääččššiny vyrastiny vyrastúú

Alergia je zle fungujAlergia je zle fungujúúca imunita ca imunita –– nenešškodnkodnáá lláátka je vntka je vníímanmanáá ako riziko ako riziko ––

alergalergéénn -- reakcia tvorba protilreakcia tvorba protiláátok tok tjtj proteproteíínov ktornov ktoréé alergalergéénn deaktivujdeaktivujúú

RozliRozliššovaovaťť alergiu a intoleranciu alergiu a intoleranciu -- odliodliššnnéé klinickklinickéé prejavyprejavy

14 najv14 najvääččšíších potravinových ch potravinových alergalergéénovnov::

mlieko                                   orechy, semenmlieko                                   orechy, semenáá

vajcia                                    aravajcia                                    araššidy idy 

obilniny obilniny –– glutglutéénn horhorččica ica 

ryby, kôrovce, mryby, kôrovce, määkkýkkýššee

ssóója, bôbja, bôb

zelerzeler

oxid sirioxid siriččitý (itý (konzervantkonzervant--susuššenenéé ovocie...)ovocie...)



Mlieko – dokonalá potravina

Schopnosť dlhodobo udržať organizmus v dobrej kondícii  

v dostatočnom a optimálnom pomere všetky výživné

a esenciálne látky - ľahko stráviteľné

* Bielkoviny – kompletné spektrum aminokyselín 

* Sacharidy – laktóza sa štiepi na glukózu a galaktózu – v 

detstve významná zložka pre vývoj mozgu, nervových tkanív, 

termoreguláciu, črevnú mikroflóru a motilitu, resorpciu vápnika, 

fosforu, horčíka

* Tuky – jemne emulgovaný, cholesterol – antagonista 

lecitín

* 14 minerálnych látok – optimálny pomer vápnik:fosfor

* 16 vitamínov



� Alergia na mliečnu bielkovinu -

� Laktózová intolerancia dočasná porucha štiepiť mliečny cukor      

laktózu - deficit enzýmu laktázy

Deficit vrodený – zriedkavý výskyt u novorodencov 

fyziologický - stúpa s vekom

Človek lovec nepil mlieko zvierat, aktivita enzýmu po ukončení

dojčenia klesala, chovom zvierat potreba enzýmu stúpala 

dočasný - po vírusových a parazitárnych ochoreniach

črevná sliznica sa dokáže zotaviť



TeritoriTeritoriáálne rozdiely lne rozdiely laktlaktóózovejzovej intolerancieintolerancie

•• SeverskSeverskéé krajiny krajiny –– intolerancia veintolerancia veľľmi zriedkavmi zriedkaváá

•• Menej slneMenej slneččnnéého ho žžiarenia iarenia –– menej vitammenej vitamíínu Dnu D

•• KompenzKompenzáácia vitamcia vitamíínu z mlienu z mlieččnych zdrojovnych zdrojov

•• LaktLaktóózovzováá intolerancia výnimointolerancia výnimoččnnáá

•• StredozemnStredozemnéé ppáásmo smo –– intolerancia 28%intolerancia 28%

•• SlovenskSlovenskáá republika republika –– intolerancia 12intolerancia 12--14%14%

•• JuJužžanskanskéé krajiny krajiny –– intolerancia veintolerancia veľľmi mi ččastastáá 80%80%

•• Dostatok slneDostatok slneččnnéého ho žžiarenia, dostatok vitamiarenia, dostatok vitamíínu Dnu D

•• Nie je potreba kompenzNie je potreba kompenzáácie vitamcie vitamíínu z mlienu z mlieččnych zdrojovnych zdrojov

•• LaktLaktóózovzováá intolerancia vysokintolerancia vysokáá

•• ČČernoernoššii, , rróómoviamovia



KyslomlieKyslomlieččne výrobky a syryne výrobky a syry

VysokVysokáá nutrinutriččnnáá hodnota a hodnota a ľľahkahkáá strstrááviteviteľľnosnosťť

Prechod na pevnPrechod na pevnúú stravu po ukonstravu po ukonččeneníí dojdojččenia enia 

•• ÚÚprava prava ččrevnej mikroflrevnej mikroflóóry  85% : 15%ry  85% : 15%

•• PrPríírodnrodnéé antibiotikantibiotikáá tlmia hnilobntlmia hnilobnéé procesy, tvorbu toxprocesy, tvorbu toxíínovnov

•• ZnZníížžený obsah laktený obsah laktóózy zy –– dobrdobráá tolerancia tolerancia 

•• PozitPozitíívne efekty pri trvne efekty pri trááviacich viacich ťťaažžkostiachkostiach

•• PosilPosilňňujujúú imunituimunitu

•• AtopickýAtopický ekzekzéém, mykm, mykóózy, zy, candidcandidóózyzy -- úústup stup 

•• ChronickChronickáá bolesbolesťť brucha u detbrucha u detíí po 3 týpo 3 týžžddňňoch  och  -- úústupstup
•• ZniZnižžujujúú cholesterolcholesterol

•• Syry neutralizujSyry neutralizujúú kyslkysléé prostredie v prostredie v úústachstach

�� ZniZnižžujujúú riziko zubnriziko zubnéého kazuho kazu

�� Tuk a vTuk a váápnik prechpnik precháádza do sldza do slíín a chrn a chrááni pred ni pred 
demineralizdemineralizááciouciou

�� Prevencia Prevencia –– posledný chod kaposledný chod kažžddéého menu = syrho menu = syr



FLAVONOIDY - antioxidanty

Význam rastlVýznam rastlíín pri udrn pri udržžiavaniavaníí zdravia zdravia –– empempííria ria 
WHO WHO –– 80% svetovej popul80% svetovej populáácie vyucie využžííva v primva v primáárnej prevencii rnej prevencii 
rastlinnrastlinnéé
extrakty a ich komponenty. Mnohextrakty a ich komponenty. Mnohéé lieky majlieky majúú rastlinný pôvod rastlinný pôvod --
rezerprezerpíínn, , 
kys.salicylovkys.salicylováá, , morfmorfíín,atropn,atropíínn, , efedrefedríínn, , laxancilaxanciáá................

FlavonoidyFlavonoidy –– polyfenolovpolyfenolovéé zlzlúúččeniny syntetizovaneniny syntetizovanéé v rastlinv rastlináách z ch z 
aromatických AK aromatických AK -- fenylalanfenylalaníínunu a a tyroztyrozíínunu

V rastlinV rastlináách zodpovedajch zodpovedajúú za farbu, opelenie, ochranu pred UV za farbu, opelenie, ochranu pred UV 
žžiareniareníím, pred m, pred patogpatogéénminmi, pred pred, pred predáátormi. Poptormi. Popíísaných 4000 druhov, saných 4000 druhov, 
vo vývo výžžive cca 20ive cca 20

VitamVitamíín Pn P –– pôvodnpôvodnéé oznaoznaččenie z r.1930 enie z r.1930 –– antioxidantyantioxidanty úúččinninnéé vo vo 
vodnom aj vodnom aj lipofilnomlipofilnom prostredprostredíí ––synergicksynergickéé pôsobenie s pôsobenie s vitvit C,EC,E



Antioxidačné pôsobenie flavonoidov: 

� lapače VR – inhibujú lipoperoxidáciu
� chelatácia – do komplexov viažu kovy – voľné by zvyšovali tvorbu VR
� tlmia enzýmy- ktoré spúšťajú kaskády metabolizmu k.arachidonovej
čím tlmia vznik VR
� synergicky kooperujú s vitamínmi A,E,beta-karotén, predlžujú a 
posilňujú ich účinok, skracujú ich regeneráciu

Zdroje pre človeka: ovocie, zelenina, semená, orechy, koreniny, čaje, 
víno

Vysoký obsah má cibuľa, cesnak, pór, citrusy - červený grep, jablková
šupka, kapusta, čučoriedky, zeler, petržlen, bobuľové ovocie, čaje, 
káva, červené víno                     
Denný príjem potravou – 0,5 – 1g



Preferujeme  surovPreferujeme  surovúú zeleninu zeleninu -- termolabilntermolabilnéé vitamvitamííny a enzýmy ny a enzýmy 

naopak mierne zahriatie naopak mierne zahriatie betakarotbetakarotéénunu zvyzvyššuje jeho uje jeho 

vyuvyužžiteiteľľnosnosťť , farbivo , farbivo lykoplykopéénn z varených paradajok sa lepz varených paradajok sa lepššie ie 

vstrebe vstrebe 
Synergické pôsobenie všetkých bioaktívnych látok prítomných v 
čerstvom ovocí a zelenine znižuje riziko rakoviny 
Riziko vzniku rakoviny je u ľudí s dostatočným príjmom ovocia a 
zeleniny o 50% nižšie – Univerzita California
Švajčiarska 12 roč štúdia potvrdila - deficitné hladiny vit A a beta-
karoténu korelovali s vyšším výskytom rakoviny pľúc
deficitné hladiny vit C so sklonom k rakovine GIT 
Dostatočný príjem bioaktívnych ochranných nutrientov znižuje riziko 
rakoviny ústnej dutiny, hltanu a žalúdka o 80%
pažeráka a pľúc o 30%, hrubého čreva a konečníka o 20%
hormonálne podmienené nádory – prsník, vaječníky, maternica 
prostata



Fazuľa –obsahuje fytoestrogény tlmia estrogény – rakovina prsníkov
Nižší výskyt Ca prsníka  u hispániek sa pripisuje aj častej konzumácii 
tmavej fazule

Sója – blokuje estrogény – tlmí hormonálne podmienené typy Ca -
prsník, prostata

stimuluje proteázy - tlmia onkoproces pažeráka, pľúc, čreva, 
pankreasu, pečene

genistein, saponíny a fytosteríny posilňujú imunitu, blokujú
nitrozamíny, tlmia onkoproces
U nás priemerná spotreba fytosterínov 80mg/denne , ázijská strava 
400mg

Čaj  zelený obsahuje katechíny v experimente blokoval u myší Ca kože 
o 87% , Ca žalúdka o 58%, pľúc o 56%

Citrusy – karoteny, flavonoidy, terpény......až 58 protirakovinových 
látok v experimente neutralizovali chemické karcinogény
Úvaha – výrazný vzostup konzumu citrusov v USA sprevádzaný 
dramatickým poklesom rakoviny žalúdka



Alternatívna výživa: semivegetariáni, lakto-ovovegetariáni, 
vegáni

Esenciálne zložky výživy v rastlinnej strave :

� chýbajú – vitamín D, vitamín B12, vyššie polynenasýtené MK, taurín

� sú len v menšom množstve – esenciálne aminokyseliny, karnitín, Ca

� ťažšie sa utilizujú – Fe, Ca, Zn

Pozitíva 

� nižší príjem tukov a cholesterolu

� preferencia rastlinných tukov s vyšším obsahom mono a polynenasýtených

MK

� vyšší príjem antioxidačných vitamínov C,E a b- karoténu

� nižšie hodnoty rizikových lipidových parametrov v sére

� vyššie hodnoty esenciálnych antioxidantov v sére



Negatíva zistené v štúdii VUV

� vyššia prevalencia hypoalbuminémie ( 56%vegáni, 38% laktoovo, 0% omnivori)

� nižší príjem esenciálnych aminokyselín metionínu a lyzínu (nižší obsah 

v rastlinných bielkovinách)

� nižšie hodnoty karnitínu (syntetizuje sa z metionínu a lyzínu) 

� vyššia prevalencia hypokarnitinémie u vegánov 53%, laktoovo 18%, omnivor 3%

� nižšie hodnoty glutatiónu u vegánov (syntetizuje sa z metionínu)

� inhibícia absorpcie železa, vápnika, zinku z dôvodu vyššieho príjmu  kys. 

fytovej, vlákniny a kys.oxaloctovej

� nižšie sérové hladiny a vyššia prevalencia hyposiderinémie, hypokalcinémie, 

hypozinkémie



� vyššia hladina toxického kadmia v sére  

� vyššia prevalencia v pásme zdravotného rizika   >5mg/l

� vysoká prevalencia deficitných hladín vitamínu B12 v sére ( 78% 

u vegánov, 26% laktoovo)

� vyšší výskyt miernej hyperhomocysteinémie z nedostatku vit. B12 (51% 

u vegánov, 29% laktoovo, 5% u omnivorov)



Charakteristika súboru

3.2 ± 0.83.4 ± 0.5--doba vegetariánstva
(r)

154.2 ± 4.7164.2 ± 1.3160.5 ± 2.3výška (cm)

39.8 ± 2.8 o*46.8 ± 1.248.4 ± 1.9hmotnosť (kg)

12.8 ± 0.413.2 ± 0.213.2 ± 0.2priemerný vek (r)

11-1412-1411-14vekové rozpätie (r)

19(7+12)35 (17+18)39 (19+20)n ( chlapci+dievčatá)

VEGÁNIVEGETARIÁNIOMNIVORI

* vegetariáni a vegáni vs omnivori
o vegáni vs vegetariáni



Priemerné hladiny Fe, vit C v sére - prevalencia sublimitných hladín v%

11%7%47%< 50 µµµµmol/l

0%0%26%< 39.7 µµµµmol/l

80.9 ± 8.7 ***80.0 ± 3.7 *** 54.7 ± 2.7vitamín C ( µµµµmol/l)

78%33%11%< 18 µµµµmol/l

14.4 ± 0.9 ***oo17.7 ± 0.6 ***21.4 ± 0.5železo ( µµµµmol/l)

VEGÁNIVEGETARIÁNIOMNIVORI

* vegetariáni a vegáni vs omnivori oo**P<0.01              *** P<0.001
o  vegáni vs vegetariáni  



Sérové hladiny a príjem železa, vápnika a zinku u dospievajúcich

39%80%% príjmu z rastl. zdrojov

64%90%denný príjem  OVD

1,8%11,3%< 10,7 µµµµmol/l

16,2 ± 0,3615,26 ± 0,21*Zn hladina v sére

40%53%% príjmu z rastl. zdrojov       

67% 64%denný príjem - OVD      

7,3%28,3%< 2,0 µµµµmol/l

2,34 ± 0,042,03 ± 0,05***Ca - hladina v sére

64%90%% príjmu z rastl. zdrojov

148%173% denný príjem  - OVD

0%20,7%< 16µµµµmol/l

23,1 ± 0,2717,28 ± 0,39***Fe hladina v sére    

OMNIVORIVEGETARIÁNI



� Deficit Fe je rizikom vegetariánskeho a vegánskeko stravovania 

detí, dospievajúcich a žien v gravidite a počas laktácie 

� Príjem železa u alternatívnych skupín bol vysoký, avšak u lakto-

ovovegetariánov prevažne a u vegánov výlučne len z rastlinných zdrojov. 

� Je potvrdené, že využiteľnosť železa z rastlinných produktov je len  3%-ná

a napriek vysokému príjmu vitamínu C, ktorý absorpciu železa zvyšuje, 

nestačilo na zabezpečenie optimálnej hladiny Fe v sére.

� Experimentálne a klinické štúdie potvrdzujú,  že  deficit Fe

negatívne ovplyvňuje metabolizmus esenciálnych mastných kyselín 

� U detí s proteín-energetickou malnutríciou a miernou anémiou boli 

namerané nízke hodnoty  celkových esenciálnych mastných kyselín   

� Úloha Fe v metabolizme dlhoreťazcových mastných kyselín spočíva 

v ovplyvnení aktivity delta6 desaturázy



� Nedostatok železa negatívne ovplyvnil metabolizmus esenciálnych 

mastných kyselín u detí na alternatívnej výžive. 

� Pre deficit potravinového zdroja,  je jediná cesta vzniku vyšších 

polynenasýtených mastných kyselín desaturáciou a elongáciou z kyseliny 

linolovej a alfa-linolénovej. 

� Železo je teda rizikom vegetariánskeho a vegánskeho stravovania detí aj z 

pohľadu vzniku vyšších polynenasýtených mastných kyselín.



VýVýžživový reivový režžim v %im v %
Deti                                 DospievajDeti                                 Dospievajúúci ci 

chlchl.                    diev..                    diev.
�� RaRaňňajky ajky –– pravidelne              62                                   67pravidelne              62                                   67 5555

neje              17          neje              17          8                       11  8                       11  
kompletnkompletnéé 43                                   51           43                                   51           3838

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
�� Desiata Desiata –– pravidelne               55                                   8pravidelne               55                                   84                       594                       59

mliemlieččne výrobky               43                                   21ne výrobky               43                                   21 25  25  
ovocie                27                                  22    ovocie                27                                  22    2828

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�� Obed  Obed  -- pravidelne                   95                                pravidelne                   95                                71                      7371                      73
ŠŠJ                  54                                  49       J                  54                                  49       3838

doma                  doma                  41                                  22                      35  41                                  22                      35  
rýchle obrýchle občč. denne                   6                                   14. denne                   6                                   14 88

22--3x/tý3x/týžž.                  13                                  18       .                  13                                  18       1111
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�� Olovrant Olovrant ––pravidelne              40                                   31 pravidelne              40                                   31 2626
ovocie                 29                                   21  ovocie                 29                                   21  4444

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�� VeVeččera  era  -- pravidelne                 89                                 8pravidelne                 89                                 83                         563                         56
studenstudenáá 25                                 46                         4725                                 46                         47



Frekvencia konzumFrekvencia konzumáácie vybraných potravcie vybraných potravíínn

Deti                                DospievajDeti                                Dospievajúúcici

�� Mlieko denne                                          63%       Mlieko denne                                          63%       42%              32%42%              32%
nepije                                         nepije                                         9%                                                         21%9%                                                         21%

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
�� Ml. výrobky denne                                 49%           Ml. výrobky denne                                 49%           23%23%

nepravidelne                                 47%nepravidelne                                 47% 44%                63%44%                63%
neje                             neje                             4%                                            33%          4%                                            33%          14%14%

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
�� Syry denne                                           23%        Syry denne                                           23%        35%             13%35%             13%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
�� MMääso   preferencia hydiny a bravso   preferencia hydiny a bravččoviny         oviny         
�� Ryby   2Ryby   2--3x/mes                                   24%                    3x/mes                                   24%                    27%27%

neje                                   neje                                   23%                                                          25%23%                                                          25%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
�� ÚÚdeniny    deniny    denne                                15%                        denne                                15%                        29%29%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
�� Ovocie denne  ;   Ovocie denne  ;   dostatodostatoččne  ne  65% ;  65% ;  35%35% 44% ; 44% ; 31%31% 50% ;  50% ;  41%41%
�� ZelenZelen.  denne   ;   .  denne   ;   dostatodostatoččnene 26% ;   26% ;   9%9% 26% ;    26% ;    11%11%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
�� Sladkosti  Sladkosti  denne                               55%                         denne                               55%                         38%38%
�� Chipsy,chrumky...  Chipsy,chrumky...  33--4x/tý4x/týžž 34%                                               34%                                               56%56%



ŠŠkolskkolskéé bufety:bufety:

�� BratislavskBratislavskéé ZZŠŠ a Gymna Gymnááziumzium

Sortiment Sortiment : bagety, pizza, hot: bagety, pizza, hot--dog, kroasany, lupienky, dog, kroasany, lupienky, 
chipsy, sladenchipsy, sladenéé nnáápojepoje

Rozmiestnenie tovaruRozmiestnenie tovaru : mlie: mlieččne výrobky, ovocie, zelenina ne výrobky, ovocie, zelenina 
a nesladena nesladenéé nnáápoje na menej viditepoje na menej viditeľľnom mieste, nom mieste, 

Preferovanie horeuvedenPreferovanie horeuvedenéého sortimentuho sortimentu

MoMožžnosnosťť zzáámeny obedovmeny obedovéého lho líístka  za rýchle stka  za rýchle 
obobččerstvenie v bufete : gymnazisti erstvenie v bufete : gymnazisti ččasto vyuasto využžíívali vali 



Priemerný prPriemerný prííjem a plnenie OVD v % 11jem a plnenie OVD v % 11--14 ro14 ročč..
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Priemerný prPriemerný prííjem a plnenie OVD v % 15jem a plnenie OVD v % 15--18 ro18 ročč..
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Priemerný prPriemerný prííjem zjem záákladných kladných žživivíín a vln a vláákniny, plnenie OVD v % kniny, plnenie OVD v % 
u 7u 7--14 ro14 ročč..

DFNsPDFNsP, UVZ, LFUK, UVZ, LFUK

114,3116,183,1190,0

105,390,177,5171,6
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Dievčatá



Priemerný prPriemerný prííjem vitamjem vitamíínov a plnenie OVD v % u 7 nov a plnenie OVD v % u 7 –– 14 ro14 ročč. . 
(straty pri fin(straty pri fináálnom konzume?)lnom konzume?)
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Priemerný prPriemerný prííjem vybraných minerjem vybraných mineráálnych llnych láátok, plnenie OVD v % tok, plnenie OVD v % 
u  7u  7––14 ro14 ročč..

91,889,9
84,2 112,1 166,5

89,074,777,9 119,7 146,7
0

100

200

Vápnik Horčík Železo Zinok Meď
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Trojpomer zTrojpomer záákladných kladných žživivíín, podiel na tvorbe energie v % u 11n, podiel na tvorbe energie v % u 11--14 14 
roroččnýchných

CH                                             DCH                                             D

8,7

28,2

63,1

14,2

34,3

51,5

Bielkoviny Tuky Sacharidy

8

28,7

63,3

12,9

35,1

52

Bielkoviny Tuky Sacharidy

OVD OVD



Trojpomer zTrojpomer záákladných kladných žživivíín, podiel na tvorbe energie v % u 15 n, podiel na tvorbe energie v % u 15 –– 18 18 
roroččných ných 

CH                                            DCH                                            D

8

25,6

66,4

12,7

35,1

52,2

Bielkoviny Tuky Sacharidy

25,5

65,8

12,4

34,4
53,2

8,7

Bielkoviny Tuky Sacharidy

OVD OVD



Prevalencia negatívnych nálezov u obéznych a neobéznych detí v %

16,38,916,46,6RI     =>3                  

19,618,225,414,9LDL-cholesterol

=>3,4mmol/l

13,34,722,53,6TAG =>1,7mmol/l

11,62,34,52,8HDL-cholesterol

=<0.9mmol/l

20,419,529,615,6=>5,2mmol/l

13,37,314,16,2Cholesterol celk.        

5,0-5,19mmol/l

obézneneobézneobéznineobézni

DievčatáChlapci11 – 14 roční



Prevalencia negat. nálezov u obéznych a neobéznych adolescentov v %

18,79,420,610,4RI       =>3                

27,119,619,112,8LDL-cholesterol

=>3,4mmol/l

12,84,919,76,1TAG                    

=>1,7mmol/l

1,81,26,64,7HDL-cholesterol

=<0.9mmol/l

31,223,218,212,7=>5,2mmol/l                         

5,279,54,2Cholesterol celk.        

5,0-5,19mmol/l

obézneneobézneobéznineobézni

DievčatáChlapci15 – 18 roční



VýVýžživovivovéé doplnky doplnky -- odporodporúúččanie:anie:

• - Nekontrolované užívanie výživových doplnkov prináša riziká:
- nadbytok môže mať toxické pôsobenie
- nesprávna kombinácia môže vyvolať nežiaduce interakcie  Ca, Fe
- A, betakarotén, E – zvyšujú riziko úmrtia o 6-16% ??
- megadávky vit.C  - močové kamene, Se- prooxidačne

betakoroténu u fajčiarov onkoproces vyšší o 18% 

• Vitamínové výživové doplnky sú opodstatnené užívať len v čase 
ochorenia, rekonvalescencie, gravidity, laktácie, pri tráviacich 
poruchách...

• V prevencii preferujeme prirodzené zdroje ochranných   nutrientov

• Synergické pôsobenie vitamínov, karotenoidov, minerálnych látok, 
enzýmov a flavonoidov prítomných v čerstvom ovocí a zelenine má
vysoký benefit v prevencii  voľnoradikálových  ochorení

• Benefit je vyšší ako pri užívaní syntetických prípravkov



ZZááverver

�� ZachovaZachovaťť vyrovnanvyrovnanúú energetickenergetickúú bilanciubilanciu

�� OptimalizovaOptimalizovaťť prprííjem bielkovjem bielkovíín, zabezpen, zabezpeččiiťť zastzastúúpenie rastlinných penie rastlinných 

�� ObmedzovaObmedzovaťť tuky, zachovatuky, zachovaťť tretinovtretinovéé pravidlo prpravidlo prííjmu jmu 

SFA:MUFA:PUFASFA:MUFA:PUFA

�� Dôraz na prDôraz na prííjem EPA, DHE, esencijem EPA, DHE, esenciáálne k.linolovlne k.linolováá, alfa, alfa--linollinoléénovnováá (6:1)(6:1)

�� ZvýZvýššiiťť konzum komplexných sacharidov konzum komplexných sacharidov –– balastnbalastnéé lláátky, vltky, vlááknina, knina, 

vitamvitamííny, minerny, mineráály, bioaktly, bioaktíívne lvne láátky tky 

�� ObmedziObmedziťť sacharsacharóózu pod 10% zu pod 10% -- sladkosti, sladensladkosti, sladenéé nnáápojepoje

�� Pravidelný výPravidelný výžživový reivový režžim, optimim, optimáálne energeticklne energetickéé a biologicka biologickéé

rozlorozložženie do 5enie do 5--6 d6 dáávok, neprijatevok, neprijateľľný zný záápadný modelpadný model

�� ZvýZvýššiiťť nutrinutriččnnúú gramotnosgramotnosťť mladej genermladej generááciecie

�� ZvýZvýššiiťť úúččasasťť na na šškolskom stravovankolskom stravovaníí –– zatraktzatraktíívnivniťť obsah aj formu obsah aj formu 



Ďakujem za pozornosť


