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Chemikálie

v potravinách



Bežný človek u nás ročne skonzumuje v bežnej
strave približne 3 kg chemikálií, ktoré zaťažujú 
naše telo

Potravinová chémia – konzervačné
látky, ztužovadlá, emulgátory, farbivá, 
dochucovadlá, kypridlá a pod.

Zdroj: skoro každá potravina vyrobená
priemyselne

S väčšinou týchto látok sa dokáže zdravý 
organismus vyrovnať (preto je väčšina z nich 
ešte povolená), ale skoro vždy dochádza ku
„kumulatívnemu efektu“ a to je samozrejme
nezdravé a nebezpečné.



Najnebezpečnejšie látky v potravinách 

alfatoxíny
karcinogény
psychofarmaká
prísady do potravín
mykotoxíny
nitráty (dusičnany)
rastové hormóny
pesticídy
ťažké kovy



Alfatoxíny
veľmi účinný jed, ktorý vytvára pleseň Aspergillus 
flavus. Objavuje sa v arašidoch, orieškoch, pistáciách, 
sóji, sušenom ovocí a výrobkoch z týchto surovín. 
Spôsobuje rôzne bolesti, výrazne oslabuje imunitný 
systém organizmu a spôsobuje taktiež rakovinu. 
Pri nedodržaní ochrannej doby od postreku po zber sa 
môžu aflatoxíny objaviť na plodoch. Hoci sa v potravi-
nách objavujú len vo veľmi nepatrnom množstve, môžu 
spôsobiť astmu, alergie, ale aj neplodnosť. 



Karcinogény

sú látky, ktoré môžu vyvolať zhubné 
nádorové bujnenie v živých tkanivách. 
Mnohé dôkazmi podložené alebo podozrivé 

karcinogény sú chemické látky používané v
priemysle, obsiahnuté vo výfukových plynoch 
alebo tabakovom dyme. 

Karcinogénom je aj slnečné žiarenie, nitrizamíny, ktoré 
sa v žalúdku vytvárajú z dusitanov, údenín alebo sú 
v spálenom mäse. Podobne účinkujú aj niektoré vírusy, 
spájané hlavne s niektorými formami leukémie. 



Psychofarmaká

sú ukľudňujúce preparáty, ktoré 
dostávajú zvieratá. Väčšinou sa 
môžu vyskytnúť v kuracom alebo 
bravčovom mäse. 

Európska únia v roku 2006 
používanie týchto látok zakázala EU



Zápory používania týchto látok sú: 

farbenie a ochucovanie môže zakryť nižšiu kvalitu 
potraviny; 
citlivé osoby môžu mať nežiaducu reakciu na prísady, 
ako je tartrazín a kyselina benzoová.



Mykotoxíny

produkujú ich rôzne plesne. 

Typickým príkladom sú orechy, na ktorých sa pleseň 
objavuje veľmi často. Orechy by sa mali skladovať 
v chlade a v suchu. Ak zistíme len náznak plesne, 
takéto orechy nekonzumujeme. 

Tieto látky môžu spôsobiť zažívacie ťažkosti, niekedy 
otravu. 



Nitráty (dusičnany) 

sú chemické zlúčeniny obsahujúce dusík, ktoré sa 
vyskytujú v niektorých potravinách a často sa pridávajú 
ako konzervačné činidlo k mäsu a mäsovým 
výrobkom. 

Vo veľkej miere sa využívajú v poľnohospodárstve ako 
hnojivo. Potom sa vyplavujú a presakujú do vodných 
tokov a zdrojov pitnej vody. 

Nitráty môžu spôsobiť zažívacie
ťažkosti, niekedy aj rakovinové
bujnenie. 



Rastové hormóny

sú preparáty používané v živočíšnej výrobe k rýchlemu 
rastu zvierat. Podľa niektorých expertov zostávajú ich 
zvyšky v mäse. 

Môžu byť rakovinotvorné, u mužov narúšajú tvorbu 
spermií a u žien menštruačný cyklus. 

Používanie týchto hormónov na 
podporu rastu a priberanie je 
v Európskej únii zakázané od roku 
1988. Existujú však dôkazy, ktoré 
potvrdzujú, že ani zákon úplne 
nezastavil podávanie týchto 
hormónov zvieratám. 



Pesticídy

sú chemikálie používané v poľnohospodárstve 
na ochranu plodín pred zničením a pred škodcami. 
Všetky pesticídy majú svoj interval zberu – čas medzi 
poslednou aplikáciou chemických látok a zberom 
úrody. Ten zaručuje, že v čase, keď sa úroda dostáva 
ku spotrebiteľovi, hladiny pesticídov klesnú na 
príslušné maximálne povolené hodnoty. Interval zberu 
sa líši podľa rôznych plodín a typu pesticídu, ktorým 
boli ošetrené. Pri nedodržaní ochrannej doby od 
postreku sa môžu tieto látky objaviť na plodoch. 
V potravinách sa objavujú vo veľmi nepatrnom 
množstve. 

Tieto látky môžu spôsobiť astmu, alergie,
ale aj neplodnosť. 



Ťažké kovy

ortuť, kadmium a olovo patria medzi 
najjedovatejšie chemické látky, ktoré 
sa môžu dostať do nášho jedálnička. 

Telo ich vylučuje veľmi pomaly, takže sa môžu 
ukladať v tkanive až do nebezpečne vysokých 
hodnôt. Mäso veľkých dravých rýb (žralok, veľký 
tuniak) môže obsahovať najvyššie koncentrácie 
ortuti. Ľudia by ich mali zaraďovať do jedálneho lístka 
len zriedka. Podľa odborníkov by sa im mali vyhýbať 
tehotné ženy, pretože zvyšky chemických látok 
v mäse môžu poškodiť plod. 



Za problematické sa dajú 
považovať všetky potraviny, ktoré 
sa v našom jedálnom lístku 
objavili s príchodom neolitu, 
prípadne neskôr (v 20. storočí). 

Ktoré potraviny pre človeka nie sú 
vhodné

Neolit
Toto obdobie praveku v rokoch ( 6000 – 5000 p.n.l. ) je považované za istú
revolúciu, kedy ľudstvo prešlo k poľnohospodárstvu. Stalo sa to v oblasti
Mezopotámie a rieky Zagros, kde rástla divá pšenica, žili tu kozy a ovce, ktoré človek
začal postupne chovať a domestikovať. Takto došlo k pestovaniu prvých plodín. Zrná
sa prenosom roztrúsili v okolí osád a týmto neuvedomelým spôsobom sa začali
rýchlo rozširovať polia. Vzrástlo množstvo obživy pre obyvateľov, čo malo za
následok koniec kočovnému spôsobu života. Týmto spôsobom sa kolonizovali
úrodné oblasti riek, začali sa vyvíjať nástroje pre zjednodušenie obrábania pôdy, 
nastúpilo využívanie zvieracej sily.



Tieto tzv. neolitické potraviny obsahujú vysoké 
množstvo látok, ktoré náš organizmus nevie dobre 
stráviť a spracovať:

cukor a škrob - podporujú obezitu a cukrovku, zhoršujú 
imunitu, vyvolávajú zápaly
solanín, glutén, lektín, kazeín - rastlinné a živočíšne 
bielkoviny, ktoré sa v ľudskom tele správajú podobne ako 
vírus a vyvolávajú zápaly
fytáty – látky rastlinného pôvodu, ktoré zhoršujú trávenie a 
znižujú nutričnú kvalitu stravy
omega 6 mastné kyseliny - zhoršujú zápaly v tele a 
podporujú tvorbu „zlého cholesterolu"
sladidlá a „e-čka" - absolútne neprirodzené chemické 
látky, s ktorými si ľudský organizmus nevie poradiť, 
spôsobujú širokú paletu zdravotných problémov



Najnevhodnejšie neolitické potraviny:

obilniny a výrobky z nich 
(pšenica, kukurica, ryža, chlieb, 
pečivo, cestoviny, pizza, ...)

strukoviny a výrobky z nich (sója, 
fazuľa, hrach, arašidy, tofu, sójové
mäso, ...)

mäsové výrobky obsahujúce
múku, škrob, sóju a rastlinné
oleje (niektoré druhy salámov, 
párkov, slaniny, nárezov, 
konzerv, paštét ...)



semená a rastlinné oleje s vysokým
obsahom omega 6 mastných kyselín -
napr. slnečnicový, repkový olej

nefermentované mliečne výrobky
(mlieko, puding, tavený syr, ...)

sladené a rafinované potraviny
(kompót, keksíky, čipsy, slané
pečivo, zákusky, rafinovaný cukor, 
biela múka, škrob, ...)

sladký a farebný alkohol



Ktoré potraviny sú pre človeka 
neškodné
Všetky potraviny, ktoré sa čo najviac podobajú tým
pôvodným, paleolitickým:

zelenina - listová, koreňová, hlúbová, plodová
tuky s čo najnižším obsahom omega 6 mastných 
kyselín 
mäso, ryby a výrobky z nich, také čo neobsahujú 
múku, škrob, sóju 
bobuľové ovocie (jahody, černice, čučoriedky, maliny, 
ríbezle, ...)
orechy (vlašské, makadamové, lieskovce, 
mandle, ...)
prírodné doplnky - bylinky, korenie, soľ



Denná spotreba paleo potravín z hľadiska hmotnosti je 
zhruba nasledovná:



Prísady do potravín

sú látky, ktoré majú predlžovať trvanlivosť potravín, ich 
vzhľad, chuť, ale i zvyšovať ich výživovú hodnotu. Aby 
sa mohli používať, musia byť dokázateľne bezpečné, 
účinné a nevyhnutné. 

Prísady schválené všetkými krajinami Európskej únie 
sú označené písmenom E a číslom. Toto označenie 
musí byť uvedené na obale všetkých potravín, 
obsahujúcich príslušnú prísadu.



E-čka
V dnešnej dobe zjeme ročne až cca 1 kg E-čiek, 
nakoľko tieto prísady sú úplne všade. 

E-čka = farbivá, zahusťovadlá, arómy, 
zvýrazňovače chuti, konzervačné látky a pod. 
Vo všeobecnosti platí, že v malom
množstve neškodia

Čo treba brať vážne

 Časté zdravotné problémy pri nadmernej konzumácii
 Zavádzajúca reklama a klamlivé názvy – „domáca 

klobáska“
 Neúplná informovanosť spotrebiteľa
 Bagatelizácia, zľahčovanie a podceňovanie škodlivosti 

spracovateľmi potravín
 Nedostatočné zvýraznenie použitých E-čiek na obaloch 

(malé písmo na farebnom pozadí)



Patria sem:
♣ Konzervačné látky 

- dusitany a dusičnany – E249-52
- kyselina benzoová a benzoáty – E220-28 
- antioxidanty – kyselina askorbová/askorbáty –

E300-4 
- BHA/BHT – E320-21

♣ Farbivá 
– tartrazín E102, chinolinová žltá E104, 

kadmiová žltá E110, červeň repná E162, 
karamel E150.

♣ Príchute 
– glutamát sodný E621, glutamát draselný E622, 

inozinát sodný E631.
♣ Emulgátory, stabilizátory a zahusťovadlá 

– guar E412, arabská guma E414, pektín E440, 
celulóza E460, lecitín E322, glycerol E422.



Prídavné látky zaraďujeme do 5 skupín:

1. Priaznivo pôsobiace látky (prírodné)

2. Látky ešte prijateľné – pôsobia prevažne priaznivo, pri 
miernom používaní sa u nich nezistili vedľajšie účinky

3. Látky menej vhodné – pre zdravie jedinca v obmedzenom 
množstve ešte prijateľné

4. Látky pôsobiace nepriaznivo – pôsobia zjavne nepriaznivo 
– treba sa im vyhnúť

5. Látky s výrazne nepriaznivým účinkom – látky 
najvyššieho nebezpečenstva – môžu výrazne poškodiť 
zdravie

Podrobnejšie zaraďovanie prídavných látok a ich charakterizáciu 
môžete nájsť aj na: http://rady-tipy-chudnutie.meu.zoznam.sk/news/zdrave-
stravovanie-e-cka-stabilizatory-a-konzervacne-latky-v-potravinach-1/ 16.05.2010





Neškodné prísady (?)

E 100,101,103,104,105,111,121,122,126,130,132,140,151,152,160,162,163,170 
E 174,180,181,200,201,236,237,238,260,261,262,263,270,280,281,282,290,300 
E 301,305,306,307,308,309,322,325,326,327,331,332,333,334,335,336,337,382 
E 400,401,402,403,404,405,406,408,410,411,413,414,420,421,422,440,471,472 
E 473,474,475,480

Podozrivé psady E 125,141,150,153,171,172,173,240,241,477
Nebezpečné prísady E 102,110,120,124

Prísady poškodzujúce
zdravie

Poškodenie čriev E 220,221,222,223,224 
Poruchy zažívania E 338,339,340,341,450,451,483,485,486, Eiscreme 
E 107 
Kožné choroby     E 230,231,232,233 
Zničenie vitamínu B12 E 200 
Cholesterol E 320,321 
Citlivosť nervov E 311,312 
Skorbut E 330 je najnebezpečněeší !!! (rakovinotvorný) výskyt
napr. v krabom mäse, syre BONBEL, huby v konzervách, rajčiny v konzervách

Rakovinotvorné 
prísady

E 131,142,210,211,o13,214,215,216,217,239 
Pozor E 123 je silno rakovinotvorný !!! V USA a Rusku zakázaný! 
Pozor na nasledujúce prísady hlavne v týchto potravinách:
Mamba E 123/E 110, pozor ! 
Medvediky zo želatiny, Harribo – želatina, lentilky, šľahačkový puding Zotti, rybíe 
prsty 
Iglo, smotana Kraft, smetanový syr so salámou Kraft, vanilkový puding E 102/E 
110, 
hotové omáčky všetkých druhov

(Distributor: Klinika detskej onkológie Univerzity Dűseldorf)



Poznávacie kódy prídavných látok platné v 
EU

Potravinové farbivá: E100 - E199
Konzervačné činidlá: E200 - E299
Antioxidanty: E300 - E321
Emulgátory, stabilizátory, 
želírovacie látky: E322 - E495
Kyseliny, zásady: E500 - E619
Zvýrazňovače chuti: E620 - E637
Ďalšie prídavné látky: E900 - E1520

Výrobca je povinný napísať na obal výrobku všetky prídavné 
látky, ktoré sa v ňom nachádzajú. Niektoré z nich majú 
negatívny vplyv na ľudský organizmus. Môžu spôsobiť 
zdravotné ťažkosti: vyrážky, alergiu, migrénu, alebo môžu 
byť aj karcinogénne. 



saláma: obsahuje iba málo mäsa - ak sa mäso dá pove-
dať tomu, za čo sa vydáva (z kostí sa pod vysokým tlakom 
vzduchu zoškrabávajú zostatky mäsa, chrupaviek, šliach a 
pod. + koža), obsahuje veľa chuťových prísad, napr. nie 
korenie, ale extrakt z korenia, múka, stabilizátory, farbivá

Dali ste si zdravé raňajky

chlieb: obsahuje prídavné látky na zlepšenie múky, 
na predĺženie trvanlivosti, na zlepšenie chuti

rastlinné maslo: nemá ani význam písať, ako sa vyrába 
rastlinné maslo, akými chemickými procesmi musí prejsť, 
aby bolo roztierateľné aj za studena s chuťou masla

zapijeme to osladeným čajom, čo je zafarbená a 
ochutená teplá voda, ktorá možno obsahuje aj lístky
čajovníka, ale veľmi zlej kvality



Čo si musíme uvedomiť

Mnohé látky typu E-čiek boli povolené ako 
neškodné dávno predtým, ako mohli byť 
odhalené všetky ich účinky na ľudské telo

Legislatíva aj v EU pokuľháva za najnovším 
výskumom a výrobcovia sa bránia tým, že 
„používajú len látky povolené národnými 
zdravotnými a potravinárskymi úradmi  a 
Európskou komisiou“



A to boli len raňajky

Ak by sme prešli takto obedom a večerou a na záver
spočítali, čo sme všetko pojedli, museli by sme zložiť
veľkú poklonu nášmu organizmu, že to dokázal
spracovať a vytĺcť z toho nejakú životnú energiu.



FAKTY

Konzervanty zo sladených 
studených nápojov môžu vážne 
poškodiť zdravie detí – tieto látky 
vypínajú životne dôležité časti 
DNA ⇒ vážne poškodenie 
buniek

Medzi najhoršie patrí benzoát sodný E211 – používa sa 
bežne celé desaťročia v sýtených nápojoch, džemoch, džúsoch a 
šalátových zálievkach – hubí kvasinky, baktérie a plesne.

POZOR ťažko poškodzuje DNA v mitochondriách (mitochondrie 
prijímajú kyslík a dodávajú telu energiu) – s poškodením tohto 
typu súvisí Parkinsonovo ochorenie a viaceré neurodegeneratívne 
poruchy

Konzervačné látky a prísady



Po zmiešaní E211(benzoát sodný) s vitamínom C 
vzniká veľmi karcinogénny benzén

Na čo je nám zdravý chren s vysokým 
obsahom vitamínu C, keď ho kúpime 
naložený v E 211 (benzoát sodný) a E 224 
(disiričitan draselný)



Konzervant E200 kyselina sorbová – ničí vitamín B12

Vitamín B12 je 
dôležitý pre 

metabolizmus, 
tvorbu červených 
krviniek a výživu 

nervového 
systému, vrátane 
mozgu a miechyčervené 

krvinky

miecha

mozog

Potravinové 
zdroje vitamínu 
B12

Vajíčka, mäso, 
hydina, ustrice, 
mlieko a 
mliečne výrobky

pomerne účinný inhibítor rastu mnohých plesní, kvasiniek a 
niektorých baktérií 
Používa sa na konzervovanie nápojov, ovocia a zeleniny, vybraných 
druhov syrov, niektorých druhov ciest, pečiva a cukrárskych 
výrobkov, tukov, omáčok, vaječných produktov a ďalších potravín



Antioxidant E320 butylhydroxyanizol (BHA) a E321 
butylhydroxytoluen (BHT) – spomaľujú žltnutie tukov a 
majú aromatické účinky; konzervanty proti niektorým baktériám 
a plesniam.

Použitie: margaríny, majonézy, tuky, oleje, pekárenské výrobky, 
zmesi pre výrobu dezertov, sušené droždie, instantné polievky, 
sypké nápoje v sáčku a pod. 

Dôsledky: u citlivých osôb môžu vyvolať koprivku; môžu byť aj 
príčinou vzniku rakoviny tráviaceho traktu, lebo zosilňujú 
účinok iných karcinogénov



Antioxidant E330 kyselina citrónová = najnebezpečnejšia 
(rakovinotvorná) ale aj najpoužívanejšia
Použitie: Schweppes-citrón, kofola, horčica, v krabom mäse, 
niektorých syroch, hubách v plechovkách, rajčinách v konzervách, 
müsli tyčinky, riedené džúsy, ochutené nápoje, marmelády, ovocné 
zavareniny, ... až mäsové výrobky (kde je ich pôvod nejasný) - je 
skoro vo všetkých potravinách a v niektorých toustových chleboch!!! 

Zarážajúce je, že je povolená pre výrobu 
dojčenskej výživy pre zdravé dojčatá

Dôsledky: skorbut – krvácanie ďasien, krvácanie pod kožu, do 
svalov, nechtových lôžok, vnútorných orgánov, zníženie imunity 
a porucha krvotvorby
Kys. citrónová zabraňuje spaľovaniu uhľovodíkov a vedie ku 
zadržiavaniu (retencii) vody v tele 



Potravinové farbivá

Je žlté syntetické farbivo - možné karcinogénne účinky. Môže 
byť pre zdravie človeka nebezpečný.
Preukázalo sa, že spôsobuje alergie, astmu, nádchu, migrénu 
a ďalšie problémy u precitlivelých osôb. 
Rovnako môže spôsobovať hyperaktivitu u detí, ich zvýšený 
nepokoj, podráždenosť, poruchy spánku, a to všetko už pri 
konzumácii 1-50 mg tejto látky. 

Nájdeme ho v čokoládach Milky Way, v perníkovom srdiečku, 
žuvačkách, cukrovinkách, zmrzline, ale aj v celkom iných, 
nesladených potravinách – pekárenských a mliečnych 
výrobkoch.

Tartrazín (označenie E102)



Chinolínová žltá (E104) 
Potravinárske farbivo žltej až žltozelenej farby. Môže 
spôsobovať alergie a opäť hyperaktivitu u detí. Táto látka je 
už dokonca zakázaná v krajinách ako Austrália, Nórsko, 
alebo USA, či Japonsku. 

Obsahujú ju žuvačky, cukríky, gumové medvedíky, 
lentilky, zmrzlina a povzbudzujúce nápoje, či iné 
cukrovinky...

Žltá SY (E110) 
Žltooranžové syntetické farbivo – tiež nebezpečná prísada. 
Nekonzumovať vôbec - tehotné, dojčiace matky alebo deti 
Tiež pôsobuje alergie, hyperaktivitu, opuch, zvracanie, 
vyrážky, dokonca aj nádory obličiek a nadobličiek. 

Farbivo obsahuje puding v prášku, cereálie, pekárenské 
výrobky, cukrovinky, zmrzlina, i niektoré druhy čokolád, 
instantné polievky, farba na lieky a pod.

http://diva.aktuality.sk/fotogaleria/27223/vyhnite-sa-nebezpecnym-eckam/3/


Azorubín (E122) 
Červené syntetické farbivo, ktoré sa dáva do alkoholických a 
nealkoholických nápojov. Nemali by ho užívať astmatici, pretože 
vyvoláva alergie a vyrážky. Vyhnúť by sa mu mali aj ľudia citliví 
na aspirín. Azorubín je zakázaný napríklad v Rakúsku, Nórsku, 
Švédsku a USA.

Nachádza sa aj v marcipáne, želé, niektorých 
jogurtoch, v konzervovanom ovocí... 

Ponceau 4R (E124)
Jasnočervené syntetické farbivo. V testoch na zvieratách sa 
dokonca prejavil ako karcinogén. Látka je zakázaná v USA a 
Nórsku. 

Nachádza sa vo všetkých už spomínaných 
cukrovinkách a výrobkoch. 



Úrad verejného zdravotníctva SR na svojej 
stránke v článku Výživa a bezpečnosť 
potravín (Prídavné látky v potravinách) 
uvádza, že „v prípade, že potravina obsahuje 
prídavné látky: pomarančovo žltá (E 110), 
chinolínová žltá (E 104), azorubín (E 122),
allura červená (E 129), tartrazin (E 102), košenilová červená 4R 
(E 124) – označenie potraviny musí obsahovať 
doplnkové informácie s uvedením: „názov alebo E 
číslo farbiva (farbív)“: môže mať nepriaznivé účinky na 
činnosť a pozornosť detí. 

Uvedené upozornenie sa uplatňuje 
od 20. 7. 2010



OLEJE A TUKY

Rastlinné oleje zohrávajú vo
výžive významnú úlohu, pretože
sú zdrojom nenahraditeľných
esenciálnych kyselín a sú dôležité
pre vitamíny rozpustné v tukoch. 

Pre všetky rastlinné oleje je spoločný obvykle vysoký podiel 
nenasýtených kyselín a nízky obsah nasýtených mastných 
kyselín, ako aj absencia cholesterolu. 

Rastlinné oleje obsahujú aj dôležité látky fytosterol a vitamín E. Na 
mononenasýtené mastné kyseliny je bohatý olivový, repkový, ale 
aj arašidový olej. Najvyšší podiel polynenasýtených mastných 
kyselín má sójový, slnečnicový alebo sezamový olej.



Názov Počet uhlíkov v 
reťazci

Typický potravinový zdroj (obsahuje aj 
iné mastné kyseliny)

Kyselina maslová 4 maslo, mliečny tuk
Kyselina laurová 12 kokosový olej
Kyselina myristová 14 kokosový olej, mliečny tuk
Kyselina palmitová 16 palmový olej, tuky mäsa a mlieka
Kyselina steárová 18 tuk v mäse, kakaové maslo

Nasýtené mastné kyseliny 

Nasýtené mastné kyseliny neobsahujú žiadne dvojité väzby (zatiaľ
čo nenasýtené mastné kyseliny majú jednu alebo dve dvojité
väzby). 



Nasýtené mastné kyseliny 

Kyselina maslová reguluje expresiu viacerých 
génov a zúčastňuje sa na prevencii rakoviny 
tým, že zastavuje rozmnožovanie rakovinových 
buniek; 

Kyselina palmitová sa zúčastňuje na regulácii 
hormónov; 

Kyselina palmitová a myristová sú 
zainteresované na prenose signálov do buniek 
a imunitnej funkcii.

Všetky tuky, vrátane nasýtených, sú pre nás koncentrovanou
formou energie. Tuky sú dôležité aj na dodávanie v tuku
rozpustných vitamínov A, D, E a K do organizmu. Uložené do 
tukových rezerv obaľujú a chránia naše životne dôležité orgány.



Nenasýtené mastné kyseliny

Kyselina linolová (CLA) - omega-6 kyselina = nenasýtená mastná kyselina,  
tlmí potrebu prijímať nadmerné množstvo energie ⇒ zmierňuje pocity hladu a 
spomaľuje rast tukového tkaniva; napomáha znižovať hladiny cholesterolu a 
triacylglycerolov v krvi ⇒ bráni vzniku predčasnej ateroskleróze a vysokého
krvného tlaku; zúčastňuje sa na rôznych biochem. reakciách: na liečbe zápalov, 
prenose nervových vzruchov aj produkcii steroidných hormónov.

Je zastúpená v potravinách z prežúvavcov (kráv, baranov) ⇒ v 
mlieku, mliekarenských výrobkoch, hovädzom a baraňom mäse

CLA môže spomaliť vznik a rozvoj rakoviny, brzdiť rozvoj
kardiovaskulárnych ochorení a cukrovky typu 2.





Zdravotnícke organizácie odporúčajú pomer omega-6 a 
omega-3 kyselín 3:1

V dnešnej strave prevládajú omega-6 kyseliny 
a ich pomer k omega-3 kyselinám je často 14:1 
až 20:1
Nadbytočné omega-6 kyseliny sa ukladajú vo 
forme tuku, kým nevyužité omega-3 kyseliny 
organizmus vylučuje ⇒ nerovnováha a s ňou 
spojené ochorenia, napr. rakovina, choroby 
srdca, mŕtvica, cukrovka, artritída a kožné 
ochorenia



Nenasýtené mastné
kyseliny naše telo
potrebuje kvôli správnej
funkcii srdcovo-cievneho, 
imunitného a nervového
systému.



Podiely omega-6 a omega-3 kyselín v jednotlivých olejoch:

Olej z konopných semien – 3:1 ideálny                  YES!
Slnečnicový olej – 71:1
Olej z ľanových semien – 1:4 obrátený pomer   NO!
Olej zo sójových bôbov – 8:1
Olivový olej – 9:1 neobsahuje GLS
Repkový olej – 2:1 YES!
Olej z pšeničných klíčkov – 10:1

Ideálny pomer omega-6 a omega-3 
nenasýtených mastných kyselín 
3:1 má konopný olej 

http://www.konopa.sk/konopn_olej_dokonaly_pomer_omega-6_a_omega-3_mastnych_kyselin/

GSL – glukosinoláty – zasahujú do správnej 
funkcie štítnej žľazy



Antinutričné látky v olejoch

Glukosinoláty (GSL) – zasahujú do správnej funkcie štítnej 
žľazy, toxicky pôsobia na pečeň – neobsahuje ho olivový olej
Kyselina eruková (KE) – spôsobuje retardáciu rastu a poruchy 
trávenia

Typy repky

„E“ – repka eruková (vysoký obsah KE a GSL)
„0“ – repka so zníženým obsahom KE
„00“ – repka so zníženým obsahom KE a GSL (väčšina  súčasných 
odrôd)
„000“ – repka so zníženým obsahom KE, GSL a vlákniny             
(žltosemenná)
„0000“ – repka so zníženým obsahom KE, GSL, vlákniny a kyseliny 
linolenovej
„E0“ – repka eruková (nízky obsah GSL, vysoký obsah KE)



Repkový olej svojim zložením (obsahom kys. olejovej) a 
zdravotnými účinkami je veľmi blízky olivovému oleju. 
Repkový olej zo semien repky olejnej má tiež vysoké 
zastúpenie priaznivej kyseliny olejovej, a teda veľmi 
málo nasýtených mastných kyselín. Vzhľadom na to i
na vysoký obsah vitamínu E je dokonca lepší ako 
olivový olej. 

Už Hippokrates nazýval repkový olej „tekutým zlatom“ a jeho 
hodnota pre zdravie sa uvádza už v rímskych knihách o viac ako 
2000 rokov skôr. 

Je slovenský nevlastný brat olivového oleja, patrí u nás 
k najbežnejšie používaným kuchynským olejom, ale ešte 
stále čaká na svoje docenenie.

Rastlinný repkový olej neobsahuje cholesterol, ale obsahuje 
vitamín E – tokoferol, ktorý pôsobí ako antioxidant. Olej z repky
je výborným zdrojom odporúčaných omega 3 mastných
kyselín, podobne ako losos, sleď a makrela, alebo vlašské
orechy.



Za studena lisovaný sa používa do zeleninových šalátov, 
zeleninových jedál, cestovín, nátierok, polievok, na prípravu 
špecialít studenej kuchyne, majonéz a šalátových zálievok, 
vhodný je i na varenie a dusenie, ale pozor – nie na 
vyprážanie či pečenie. 

Pochváliť sa môže vysokým obsahom dvojnásobne 
nenasýtených mastných kyselín.

pomer omega-6 a omega-3 kyselín 71:1

Tretím najobľúbenejším olejom na 
slovenskom trhu je slnečnicový, 
bohatý na kyselinu linolovú a vitamín E, ktorý 
sa získava zo semien šľachtených hybridov 
slnečnice ročnej.



• Repkové oleje – obsahujú optimálnu zmes nenasýtených 
mastných kyselín, dominuje kyselina olejová ( 60%), menej 
kyselina linolová a kyselina linolénová. Majú dostatok vitamínu 
E, antioxidantu, ktorý zabezpečuje ich stabilitu a kvalitu. 
Používa sa na šetrné, krátke, jednorazové opečenie a dusenie 
a v studenej kuchyni.

• Slnečnicové oleje – majú nízky obsah kyseliny 
linolénovej, dominuje hlavne polynenasýtená kyselina linolová 
(65%), čo môže byť pri nešetrnom tepelnom použití škodlivé, a 
preto sa tieto oleje používajú ako doplnkové, nie ako základné. 
Majú neutrálnu chuť, sú vhodné na studenú kuchyňu, do 
hotových jedál. Na vysmážanie a fritovanie sú určené 
špeciálne oleje pripravené zo špeciálne vyšľachtenej 
slnečnice, kde je podiel kyseliny olejovej vyšší, čo zaručuje 
vyššiu stabilitu.

Najčastejšie využívané oleje a tuky v SR



• V olivovom oleji dominuje kyselina olejová (80%), ktorá
má priaznivé účinky na hladinu cholesterolu v krvi, znižuje 
hladinu „zlého“ LDL cholesterolu. Olivový olej rafinovaný je 
dostatočne tepelne stabilný, znesie bez zmeny kvality ohrev 
až do 190 °C a preto je vhodný aj na vyprážanie či pečenie.

• Rastlinné oleje panenské – lisované za studena 
nie sú vhodné na tepelnú prípravu, rýchlo oxidujú a 
znehodnocujú sa. Majú vyššiu nutričnú hodnotu, a preto 
sú prednostne určené na prípravu šalátov, zálievok, 
nátierok, dresingov a pod.

• V bravčovej masti dominujú rovnakým 
zastúpením (43%) kyselina olejová a nasýtené 
tuky, má preto vyšší bod prehriatia bez zmeny
kvality a je odporúčaná na dlhšie vyprážanie
či fritovanie. Podobné použitie majú fritovacie
rastlinné oleje.



Vhodným zdrojom omega-3 nenasýtených 
mastných kyselín sú morské ryby a rybí olej

POZOR v telách morských rýb, najmä predátorov 
ako sú makrely a lososy s vysokým podielom omega 
olejov, bola zistená prítomnosť ťažkých kovov, napr. 
Hg, na úrovni, ktorá vyvoláva vážne zdravotné obavy



http://crossfitnewton.wordpress.com/2009/12/01/omega-3-fatty-acids-2/

pstruh americký
platéza
ustrica

sardinka
síh

tuniak
Prosopium cylindraceum

Anoplopoma fimbria
sardela

sleď 
losos

Vysoké Omega-3 v morských rybách

síh hlbinný
chmurnatka tmavá



Zdroje Omega-3 nenasýtených mastných kyselín



Margaríny sú zdravotné riziko

Transfigurované mastné kyseliny (anglicky trans-fats) sú určité
druhy nenasytených tukov (môžu byť mono- alebo poly-
nenasytené). Transfigurované tuky sa v prírode vyskytujú v 
malom množstve v mäse a mliečnych produktoch – tam 
nepredstavujú problém.

ALE transfigurované tuky z regálov v 
obchodoch = niečo úplne iné!!!! Sú 
vytvorené priemyselne čiastočnou
hydrogenáciou rastlinných olejov a 
živočíšnych tukov. Tento chemický
proces bol vyvinutý na zač. 19. stor. a 
prvý výrobok spracovaný touto
metódou prišel do predaja v roku 1911 
pod názvom Crisco



Na rozdiel od prirodzených nie sú transfigurované tuky 
potrebné a tiež nie sú prospešné zdraviu. Ich konzumácia
5-krát zvyšuje riziko koronárneho ochonia srdca.

ZAUJÍMAVÉ

Margarín bol pôvodne vyrobený
ako krmivo, po ktorom mali rýchlo 
priberať morky – ale miesto toho 
ich zabíjal

Ovšem ľudia, ktorí vložili do výzkumu všetky svoje peniaze, ich chceli 
späť a tak dali hlavy dohromady. Pôvodne to bola biela hmota bez
chuti a zápachu, takže do nej pridali žlté farvivo a umelú príchuť a 
začali to ľuďom predávať miesto masla.



• Majú rovnaké množstvo kalórií
• Maslo má v 8 g oproti 5 g margarínu o 

niečo viac nasýtených tukov
• Maslo podporuje vstrebánie mnohých

ďalších živín z iných jedál 
• Maslo má veľa nutričných výhod, kým

margarín len pár a to ešte pridaných 
chemikmi! 

• Maslo chutí oveľa lepšie ako margarín a 
môže povzniesť chuť ostatných jedál

• Maslo je tu po stáročia, ale margarín 
menej ako 100 rokov

Rozdiel medzi maslom a margarínom



• Margaríny obsahujú veľmi veľa transfigurovaných mastných 
kyselín (niektoré viac ako 50%... a kto vie ČO je v tých 
zvyšných 50%?)

• Podľa poslednej štúdie Harvard Medical, môže ich 
konzumácia v porovnaní s konzumáciou rovnakého 
množstva masla zvýšiť počet ochorení srdca u žien o 53%

• Zvyšujú celkový cholesterol a LDL (to je ten škodlivý) a 
znižujú HDL cholesterol

• Až 5 násobne zvyšujú ohrozenie rakovinou
• Znižujú kvalitu materského mlieka
• Znižujú odpoveď organizmu na antigén (imunita)
• Znižujú odozvu tela na inzulín



http://www.cez-okno.net/clanok/margariny-su-zdravotne-riziko
http://druidova.mysteria.cz/ZDRAVA_VYZIVA/MARGARINOVE.htm

Margarínu chýba len jediná 
MOLEKULA – aby z neho bola 100% 
umelá hmota!!!
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