
NAČELA ZDRAVE PREHRANE
Zakaj se je dobro zdravo prehranjevati?

Lidija Leskovšek, prof.



Zakaj jemo?

GRADBENI MATERIAL

• Hitra rast in obnova 
telesa

• Gibanje, moč, vztrajnost, 
mišljenje

• Doseganje ciljev in želja 
skozi celotno življenjsko 
obdobje 

VIR ENERGIJE 

• Vsako dnevne 
obveznosti in 
dejavnosti

• Hrana in pijača 

• Potreba po energiji je 
odvisna od 
• presnove, kjer 

porabljamo energijo v 
mirovanju za osnovne 
funkcije

• aktivnosti 



Kaj jesti?
ODGOVOR: Uravnotežena prehrana 

Izberimo dobro kombinacijo živil



Zakaj uravnotežena prehrana?

• Omogoča optimalno zdravje, rast in intelektualni razvoj

• Preprečuje nastanek zdravstvenih problemov in z njimi 
povezane bolezni



Kaj je uravnotežena prehrana?

Sadje in zelenjava 
(štiri do pet na dan, kombiniranje različnih barv) 

• Vir vitaminov, mineralov in vlaknin. Zmanjšuje energijsko 
gostoto in poveča hranilno gostoto. 

Ogljikovi hidrati 
(kruh, testenine, riž) – več kot 50% DEV*

• Glavni vir energije za telo, s svojo sestavo so vključeni v 
vsako celico v telesu. Enostavni (monosaharidi in disaharidi) 
– manj kot 10% DEV in sestavljeni (polisaharidi). 

*DEV – dnevni energijski vnos



Beljakovine
(nemastno meso, mleko in mlečni izdelki, stročnice, jajca, 

ribe) – 15% DEV.

• Pomembne za rast, razvoj in obnavljanje telesa in 
telesnih sistemov. Oskrbovanje z AK. 

Maščobe
(rastlinska olja, izogibanje mastnim živilom) – 30% DEV, 

NMK – manj kot 10% DEV

• Vir energije, oskrbovanje z maščobnimi kislinami, 
absorpcija v maščobah topnih vitaminov (A, D, E in 
K), povečujejo energijsko gostoto hrane, izboljšajo 
okus, vonj, izgled



Uživanje dovolj tekočine 
(voda, malo sladkan čaj, naravni sokovi, juhe, sadje in 

zelenjava)

• Sestavni del telesa. Pri odraslih predstavlja 60-70% 
telesne mase. ¾ vode je v krvi, celicah in mišicah, ¼ 
pa v kosteh. Dnevna potreba po vodi 2-3 litre. 

Zmerna količina soli (5g na dan) 

• Natrij je pomemben za vzdrževanje normalnih 
celičnih funkcij. Zmerno uživanje – jodirana sol. 



Redno uživanje obrokov
• 3 glavni obroki in 2 premostitvena 

• Izognitev prenajedanja

• Shranjevanje energije v maščobne 
rezerve 

Uživanje toplih obrokov 
• Večja prebavljivost in pestrost živil

• Uničenje bakterij, virusov

• Druženje



Vpliv prehrane na kognitivne funkcije
(MRI slikanje funkcije možganov na mladih zdravih prostovoljcih 
po različnih obrokih: A:brez obroka / B:sladka pijača / 
C:uravnotežen obrok)

Izpuščanje obroka vpliva na 20% slabše psihične in fizične zmožnosti. 
Poslabša se pozornost, spomin in odzivni čas, zmožnost reševanja 
kompleksnih nalog ter razpoloženje.

Akitsuki, Nutritional Quality of Breakfast Affects Cognitive Function: An fMRI Study.Neuroscience & Medicine 
Vol.2 No.3(2011), 

A: Brez obroka 

B: Sladka pijača

C: Uravnotežen obrok

Precentralna vijuga (pomembna za 
motorične funkcije)

Periferni korteks (pomemben za 
miselne funkcije) 



Kako zaužiti hrano?

• Kulturno 

• Umirjeno in počasi

• Brez motečih dejavnikov (pojemo več)

Cilj: uspešna prebava

Zakaj?

Sproženje posebnih hormonskih in encimskih sistemov za 
ugodno in uspešno prebavo.

Stres telesa – sproščanje drugih sistemov, ki na prebavo ne 
vplivajo ugodno 



Kaj pa diete?
• V obdobju rasti in razvoja se priporoča pestra mešana 

prehrana

• Pomanjkanje esencialnih snovi za razvoj in rast

• Pojav bolezni in pojava „jojo efekt“

• Pogovor s strokovnjakom 

Zvezdniki dosegajo svojo postavo z veliko skupino 
strokovnjakov različnih področjih, vsako dnevno vadbo in 

ne z promoviranimi dietami in nadomestki!



• NAJPOGOSTEJŠI vzroki ugotovljene 
obolevnosti med 6. in 19. letom 
starosti zaradi specifičnih 
prehranskih deficitov:

• Anemije zaradi ↓ železa

• Motnje ščitnice zaradi ↓ joda

• Rahitis↓ vitamina D 

• Slabost, pomanjkanje spomina↓ 
vitaminov B, A in folatov 

• Oslabjen imunski sistem, krhkost 
kosti↓ cinka in kalcija… 

• Podhranjenost in debelost

Vir: NIJZ, Zdravstveni stat. letopis, 2008-2012

Neustrezna prehrana in izbira manj kakovostnih in predelanih 
živil lahko vodi v…



Zakaj so nekatera živila manj 
primerna?

• Večja energijska gostota živila 

• Večji vnos kalorij 

• Kopičenje energije v maščobna tkiva,jetra

• Pojav različnih bolezni



Izračun potrebnega gibanja za porabo zaužite 
energije temelji na uživanju priporočene 

porcije posameznega živila. 







Hitra prehrana
• Vsa hrana, ki se jo lahko na hitro poje

• Problem „hitre hrane“ je zaradi postopkov priprave 
(cvrenje)

• Uporaba manj kakovostnih surovin (zamrznjenih in 
predpripravljenih jedi) 

• Je hranilno redka – malo esencialnih snovi

• Energijsko gosta – veliko energije

• Sestavljena iz prečiščene bele moke, sladkorjev, soli, 
maščob – transmaščob



Priporočila dnevnega vnosa sladkorjev

Ne več kot 10% dnevnega energijskega vnosa

CILJ WHO: manj kot 5% (naravni eksperiment)

Primer pogostega zajtrka

Enostavni 
sladkorji

1-3 
let

4-6 let 7-9 
let

10-12 
let

13-14 
let

15-18 
let

Odrasli 

< 10% DEV grami <29 <38 <46 <56 <64 <69 <50

Živilo Gramatura Količina prostih
sladkorjev

Buhtelj z marmelado 100 gramov

23,53 gramovKakav 2 dcl

banana 80 g (manjši sadež)
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Naravni eksperiment: osnova za znižanje uživanja sladkorja na 5% dnevnega energijskega vnosa je naravni eksperiment, ki se je zgodil zaradi pojava II. Svetovne vojne. Pred vojno so ljudje uživali povprečno 15kg sladkorja na prebivalca na leto. Leta 1946 so uživali prebivalci manj kot 0,2 kg sladkorja na leto na osebo. Naravni eksperiment je pokazal na zmanjšano pojavnost zobnega kariesa. Primer enega pogostejših kombinacij zajtrkov in dopoldanskih malic v šola in vrtcih: z zaužitjem (po predpostavki) vseh navedenih sestavin otroci zaužijejo 23,53 gramov sladkorjev. Pri starostni skupini 4-6 let to predstavlja 61,92% od priporočljivega energijskega vnosa. V šolskem in vrtčevskem okolju naj bi otroci z zaužitimi obroki pokrili 70% dnevnih energijskih potreb. Iz rezultata zaužitih sladkorjev lahko vidimo, da je potrebno velik pomen dati na pravilno sestavljene jedilnike ter zmerno uživanje živil in nadzorovanje uživanja živil v katerih so prisotni sladkorji tudi doma s strani staršev in drugih deleženikov, ki skrbijo za prehrano otrok. Enostavni sladkorji naj pri prehranskem vnosu 2000 kcal (povprečni dnevni energijskii vnos za odrasle) ne presežejo količine 50 g. V primeru intenzivnejše telesne dejavnosti ne veljajo tako striktne omejitve glede vnosa sladkorja, saj predstavlja sladkor hiter vir energije. Zato se otrokom in odraslim po vadbi priporoča zaužitje čokolade, sadnega soka ali pekovsko pecivo iz bele moke. 



Uživanje in potrošnja sladkorja v Sloveniji

Zaužit sladkor pri slovenskih 
mladostnikih s PDS

67 kg/leto (sladkarije, pijače, 
pekovski izdelki)

V letu 2013 je letna poraba sladkorja  na prebivalca 
34,54 kg

Kobe, Štimec, Hlastan-Ribič, Fidler Mis, Food intake in Slovenian adolescents and adherence to the OMD:
a nationally representative study. PHN, 2012 *LPD- letna poraba denarja
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Presentation Notes
V letu 2012 so gospodinjstva porabila povprečno več kot 2472 EUR denarnih sredstev letno, kar predstavlja okoli 12% vseh potrošenih denarnih sredstev. Za nakup sladkorja in sladkarij so porabili 10% vseh denarnih sredstev namenjenih za hrano (200 EUR). (LPD – letna poraba denarja)Slovenec v letu povprečno porabi 34, 54 kg sladkorja. Slovenski mladostniki  zaužijejo 25 kg sladkorja z uživanjem sladkih pijač. Po zadnjih podatki raziskave Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju HBSC leta 2014, pitje sladkih pijač upada, a jih vsaj enkrat dnevno uživa približno četrtina mladostnikov (šlo je za merjenje uživanja brezalkoholnih negaziranih/gaziranih pijač, ki imajo dodan sladkor). 



Pijače z dodanimi sladkorji (PDS)

• Povečajo občutek lakote – večji vnos hrane

• Aditivi, barvila, ojačevalci okusov, umetna sladila, konzervansi

• Gazirane PDS - Fosforjeva kislina

• Energijske pijače – kofein, taurin, glukoronolakton – rast uživanja 
med slovenskimi mladostniki (več kot tretjina mladostnikov – več 
fantje, s starostjo uživanje narašča)

• Sladila – potrebna je zmernost!

Količina uživanja PDS upada
1x dnevno - vsak 4. mladostnik (24,3%)



Vsebnost sladkorja v 0,5 l PDS in 
sadnih sokovih 





Posledice prekomernega uživanja sladkorja

• Debelost

• Sladkorna bolezen tipa I in 
II

• Zmanjšanje kostne mase –
osteoporoza

• Ruši pH telesa - zakisanost

• Poškodbe zob

• Težave s kožo

• Povišan holesterol

• Povišan krvni tlak 

• Srčno žilne bolezni

• Nealkoholna zamaščenost 
jeter

• Povečanje lakote in večji 
vnos hrane (sladke pijače)

Presenter
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DEBELOST – Odvisnost 



STALNO SREČEVANJE S SLADKIM 
OKUSOM V SEDANJOSTI

na 100 g 4,5 g 
sladkorja

Na 100 g, 22 g 
sladkorjana 100 g 1,3 g 

sladkorja

na 100 g 13,2 
g sladkorja

na 100 g 4 g 
sladkorja

na 100 g 22,8 
g sladkorja

na 100 g 4 g 
sladkorja

na 100 g 11 g 
sladkorja

na 100 g 6,3 g 
sladkorja

na 100 g 8 g 
sladkorja
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Majoneza: porcija je 14 gramov = 0,153



Sol

• Slovenci zaužijemo preveč soli (12 g)

• Polovica odraslih si dosoljuje hrano (51%) – CINDI 
2016

• Prekomerno uživanje soli 

• povišan krvni tlak – srčno žilne bolezni, srčna kap

• Povečano izločanje kalcija (krhke kosti)

• Pomanjkanje Natrija – bolezni prebavil, ledvic, 
zastrupitev z vodo, prekomerno potenje

• Deklaracije: količina Na * 2,54 =količina soli (g)



Maščobe

• Nasičene in nenasičene maščobe

• Srčno-žilne bolezni, holesterol

• Cvrtje – živila vsrkajo tudi do 40% maščob, izguba 
vitaminov in mineralov

• Transmašobne kisline – hidrogenirane maščobe

• Srčno-žilne bolezni, holesterol, aritmija, rak prsi 
(75%), pri moški pa tudi neagresiven rak prostate





Rešitev pri uživanju manj 
priporočenih živil?

Občasno uživanje

Manjše količine 

Redčenje energijsko goste hrane z 
energijsko manj gosto hrano



Kombiniranje uživanja 
manj priporočljivih skupin 

živil s sadjem in/ali 
zelenjavo!



Prikaz priporočljivosti vključitve živil z 
visoko vsebnostjo maščob, soli in 

sladkorja  

Oglaševanje hrane

„Popačena“ prehranska piramida , ki 
prikazuje količino oglaševanja 

posameznih skupin živil



Prehranske dileme?

• Informiranje in ozaveščanje prebivalcev

• Nacionalni portal o hrani in prehrani 

Prehrana.si

https://prehrana.si/

https://prehrana.si/


Prehranske navade celjske regije 



” Pri uspehu gre v 
glavnem za to, da 

vztrajamo tudi po tem, 
ko so ostali obupali. “

(William Feather)
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