
 
 

 

NÍZKOCHOLESTEROLOVÁ DIÉTA 
 
INDIKÁCIE NÍZKOCHOLESTEROLOVEJ DIÉTY 
 

- lipoproteinémie typu IIa a IIb 
o typ IIa – veľmi zvýšený plazmatický cholesterol (v diéte treba obmedziť 

cholesterol a zvýšiť obsah nenasýtených mastných kyselín). 
o typ IIb – veľmi zvýšený plazmatický cholesterol, čiastočne zvýšené aj 

plazmatické triacylglyceridy (úprava diéty je približne rovnaká ako pri type IIa). 
- chorí s komplikáciami aterosklerózy – stavy po srdcovom infarkte, mozgovej cievnej 

príhode, pri obliterujúcej artérioskleróze periférnych ciev. 
- indikuje sa ako súčasť sekundárnej prevencie. 
- v širokom rozsahu sa uplatňuje najmä u osôb s rodinnou anamnézou pozitívnou na 

aterosklerózu, pri sedavom zamestnaní a u ľudí s odchýlkami v laboratórnych 
ukazovateľoch lipidového metabolizmu ako súčasť primárnej prevencie aterosklerózy. 

 
CHARAKTERISTIKA NÍZKOCHOLESTEROLOVEJ DIÉTY 
 

- nízkocholesterolová (protisklerotická) diéta môže byť účinná iba spolu s ďalšími 
činiteľmi a to – redukciou hmotnosti, cvičením, uplatňovaním zákazu fajčenia, 
obmedzením stresu atď. Z tohto dôvodu  názov „protisklerotická” možno chápať iba 
ako označenie zjednodušujúce problematiku liečebného ovplyvnenia aterosklerózy. 

- jej základnou charakteristikou je znížený príjem cholesterolu v potrave a prevaha 
polyénových (nenasýtených) mastných kyselín nad saturovanými (nasýtenými), pri 
celkovom o trochu nižšom množstve tuku v diéte. 

- jej energetická hodnota, obsah tuku a sacharidov  je znížený. Energetický príjem má 
byť taký, aby hmotnosť tela bola normálna. V súčasnosti je najčastejšie sledovaným 
ukazovateľom výživy telový hmotnostný index – BMI (Body Mass index). 

 
BMI sa určuje na základe hmotnosti tela a výšky: 

 
BMI (kg/m2) = hmotnosť tela (kg) : výška (m2) 

 
normálna hodnota BMI sa pohybuje v rozmedzí 19,1 –26,0 pričom nepriaznivý zdravotný 

stav sa zisťuje ako pri poklese hmotnosti tela do oblasti chudosti, tak aj pri posune do 
oblasti obezity. 

 
*pozn.  BMI – normálna hodnota (19,1-26,0), chudosť (17,1-19,0), chorobná chudosť (<17,0) 

nadhmotnosť (26,1-30,0), tučnota (30,1-40,0), chorobná tučnota (40,1<) 
 
- nízkocholesterolová diéta predstavuje plnohodnotnú stravu vhodnú na dlhšie 

podávanie; so zvýšeným obsahom vitamínov; je bohatá na pektíny, hemicelulózu 
a celulózu (rozpustnú a nerozpustnú vlákninu). 

- pre vysoký podiel potravín s vyšším obsahom hrubej buničiny nie je táto diéta vhodná 
v akútnej fáze srdcového infarktu, mozgovej cievnej príhody a pre chorých 
v pokročilom veku, ak sú pripútaní k lôžku. 

 
 
 



HLAVNÉ DIÉTNE OPATRENIA NA ZNÍŽENIE CHOLESTEROLÉMIE 
 

- úlohou liečebnej výživy je zmeniť štruktúru prijímaných potravín tak, aby sa v krvi 
znížili vysoké hodnoty celkového cholesterolu, LDL cholesterolu a triacyglyceridov 
a naopak, aby sa zvýšili nízke hodnoty HDL cholesterolu. Pri dlhodobo aplikovanej 
diéte (spolu so zmenou životného štýlu) sa môže zastaviť alebo aj zlepšiť poškodenie 
ciev a iných orgánov. 

- snažíme sa najmä o znížený príjem cholesterolu, živočíšnych tukov a absolútneho 
množstva tukov v potrave: 
o hlavným opatrením tejto diéty je výrazne zníženie prívodu cholesterolu v potrave 

pod 300mg/deň (v ťažších prípadoch na 200mg/deň). Zdrojom cholesterolu sú iba 
potraviny živočíšneho pôvodu ako je mäso, hydina, vajcia, mliečne výrobky, 
morské živočíchy. Zvlášť bohaté zdroje sú vnútornosti (pečeň, obličky, mozog), 
vaječné žĺtka, kôrovce a mäkkýše. 

o dôležité je zníženie celkového podielu tuku na maximálne 30% celkovej dennej 
energetickej dávky.  

o z povoleného denného množstva tukov by saturované (nasýtené) mastné kyseliny 
nemali tvoriť viac ako 10%. Obmedziť preto treba prívod živočíšnych tukov – 
najdôležitejšieho zdroja saturovaných mastných kyselín. Tieto mastné kyseliny 
zvyšujú cholesterolémiu tým, že znižujú odburávanie LDL-cholesterolu. 

o zvyšujeme dávku monoénových a polyénových (nenasýtených) mastných kyselín, 
v oboch prípadoch na maximum 10% celkovej energetickej hodnoty. 

o v praxi docielime vyššie spomenuté opatrenia tým, že nahradíme živočíšne tuky 
rastlinnými; obmedzíme úpravu jedla smažením a pečením; namiesto masla, 
masti a slaniny použijeme oleje a rastlinné maslá (tvrdé margaríny obmedzíme). 
Veľmi vhodné je časté zaraďovanie rýb do jedálneho lístka a výber výlučne 
nízkotučných potravín. Dávka voľných tukov, určených na namazanie alebo 
prípravu pokrmov, by nemala prekročiť 30g/deň. 
*pozn. potravinové zdroje jednotlivých mastných kyselín sú uvedené v závere ako Príloha č. 2 

 
- sacharidy (cukry) by mali tvoriť 55-58% dennej energetickej dávky a prijímané by mali 

byť vo forme polysacharidov (výrobky z tmavej múky, cereálie, zemiaky, strukoviny). 
Cukor a cukrárenské výrobky je nutné obmedziť. Zákusky, sušienky, čokoláda, 
smotanové krémy a zmrzliny obsahujú okrem cukru aj tuky a cholesterol, preto nie sú 
vhodné. 

- proteíny  (bielkoviny) by mali predstavovať 15-18% energetického príjmu. 
- dôležitý je dostatočný príjem vlákniny (najmenej 30g/deň). Zvlášť vhodné sú 

strukoviny – sója, šošovica, fazuľa, hrach; zelenina; ovocie; obilniny – pohánka, 
ovsené vločky, ryža Natural, celozrnné výrobky (biele pečivo je potrebné zameniť za 
tmavé). Požadovaný príjem vlákniny splníme dennou konzumáciou 500g ovocia 
alebo zeleniny, alebo 1x denne zemiakov.  

 
- nízkocholesterolová diéta má približne toto zloženie: 
 

nemocnice:   9 000 kJ (2150 kcal), 100g B,  80g T,  250g S,  130mg vit. C 
kúpele: 11 000 kJ (2600 kcal), 110g B,  80g T,  350g S,  200mg vit. C 

 
TECHNOLOGICKÁ ÚPRAVA A VÝBER POKRMOV NIZKOCHOLESTEROLOVEJ DIÉTY 
 

- technologická príprava stravy sa ničím nelíši od prípravy racionálnej stravy. 
Z technologických postupov možno použiť varenie, dusenie, opekanie na sucho, 
pečenie, zapekanie, prípravu v konvektomate a pod. Vhodná je príprava 
v mikrovlnnej a horkovzdušnej rúre, v riade s hrubým dnom a teflónovom riade. 
Obzvlášť vhodné je zakúpenie špeciálne upraveného riadu, kedy nie je nutné použiť 



pri príprave akýkoľvek tuk. Vylúčiť treba vyprážanie, nakoľko sa pri ňom prepaľujú 
tuky.  

- povolené množstvo tuku vkladáme až do hotových pokrmov (lepšie sa tak odhadne 
množstvo tuku; do mäsitých pokrmov sa nemusí pridávať vôbec, pretože pri príprave 
mäsa sa uvoľňuje tuk v ňom skrytý). 

- rastlinný slnečnicový, sójový a kukuričný olej sa používa na prípravu potravín vtedy, 
keď si ich úprava nevyžaduje vysoké teploty. Tieto oleje ako zdroje polyénových 
(nenasýtených) mastných kyselín používame výhodne do jedál pripravovaných za 
studena. 

- stolový, olivový a repkový olej nemajú taký vysoký obsah polyénových 
(nenasýtených) mastných kyselín ako vyššie uvedené oleje. Pomer polyénových  a 
saturovaných mastných kyselín nie je výhodný ani v arašidovom oleji. 

- na natieranie na chlieb alebo pečivo a na prípravu nátierok sa hodí rastlinný tuk, ak to 
samozrejme celková dávka tuku v diéte dovolí. 

- pri príprave nepoužívame živočíšny tuk, pretože je zdrojom cholesterolu (treba 
pripomenúť, že masť obsahuje menej cholesterolu ako maslo). 

- solí sa menej; koreniny nie sú obmedzené, neslobodno však koreniť priveľa. 
- z dôvodu obmedzenia cukru volíme na dochucovanie umelé sladidlá (pokiaľ je nutné 

použiť ich). V rámci diéty sú vhodné umelé neenergetické sladidlá, ako napr. 
sacharín, cyklamát, aspartam a iné. Náhradou rafinovaného cukru bývajú aj iné 
sacharidy, alebo sacharidové alkoholy – fruktóza, xylitol, sorbitol, manitol a iné, ktoré 
však majú energetickú hodnotu. Najznámejší je sacharín, ktorý sa ale nikdy 
nepoužíva na tepelné spracovanie, pretože spôsobí zhorknutie jedla. Do varených, 
pečených a zaváraných pokrmov možno použiť termostabilné umelé sladidlá – 
spolarín, ducaryl, sionon a pod. 

- pre obmedzenie cukru preto doporučujeme zaraďovať do jedálneho lístka potraviny, 
pri ktorých výrobe nebol použitý cukor (napr. dia džemy, dia kompóty a pod.) 
a nesladené nápoje.  

 
POLIEVKY  

- vhodné sú najmä mäsové a zeleninové vývary, biele polievky s nízkotučným mliekom 
a iné, nezaprážané polievky. 

- polievky zahusťujeme prelisovanou zeleninou, zemiakmi, maizenou, celozrnnou, 
sójovou múkou, ovsenými vločkami (tieto suroviny obsahujú menej sacharidov a viac 
vlákniny ako bežná pšeničná múka), príp. ich nezahusťujeme vôbec. 

- vhodné polievky: kelová, kapustová, cesnaková, strukovinová, zemiaková so 
zeleninou, zemiaková kyslá, zelerová, drožďová, kuracia, drobková, fazuľková so 
zemiakmi, fazuľková mliečna, hovädzia, hrášková, kalerábová, rascová, mrkvová, 
pórová, ragú, rybacia, špenátová, krúpová, vločková, zeleninová, z hlávkového 
šalátu, hašé, karfiolová, brokolicová, paradajková, polievka z riedkych kostí. 

 
MÄSO 

- má byť správne opracované, bez tuku a odležané. Možno konzumovať iba chudé 
druhy (chudé hovädzie, teľacie, občas chudé bravčové, zverina). Najčastejšie treba 
do jedálneho lístka zaraďovať hydinu (bez podkožného tuku) a nemastné ryby. 

- mäso neupravujeme vyprážaním. Je vhodné ho kombinovať so zeleninou, rôznym 
korením a inými chuťovými prípravkami. 

- údeniny nie je vhodné konzumovať denne, nakoľko obsahujú značné množstvo tuku 
a sú príliš slané. Vhodné sú jedine diétne, nemastné druhy – hydinová šunka, diétna 
šunka, morčacia a kuracia šunka, šunková saláma, hydinová saláma, jemné a 
hydinové párky a iné vhodné druhy diétnych výrobkov. 

- vhodné mäsité pokrmy: hovädzie – na mrkve, na rasci, na zelenine, na pretlaku, na 
hubách, varené, guláš, závitok plnený mäsovou alebo zeleninovou plnkou, špikované 
šunkou, mrkvou, párkom, prírodná roštenka, hovädzí plátok bratislavský, kotlíkový 
guláš; bravčové – pečené, špikované, na karfiole, na brokolici, na hrášku, na 



zelenine, na rasci, na kalerábe, na zeleri a jablkách, na zázvore, na majoráne, na 
horčici, guláš, perkelt, závitok plnený mäsovou alebo zeleninovou plnkou, meráno, 
prírodný rezeň; teľacie (úprava ako pri hovädzom a bravčovom mäse); kurča – 
dusené, pečené, varené, plnené, na zelenine, na paradajkách, na cesnaku, na 
šampiňónoch, prírodný kurací rezeň, kuracie špikované šunkou, kurací perkelt;  ryby 
– varené, dusené na rasci, zapekané so syrom, zaprávané so zeleninou, na pretlaku; 
mleté mäsá – mäsové guľky, klopsy na zelenine, na pretlaku, mäsový nákyp, dusená 
sekaná, sekaná z rýb, mäsový puding, mäsové krokety. 

 
OMÁČKY A PRÍVARKY 

- zahusťujeme podobne ako polievky. 
- vhodné omáčky: paradajková, citrónová, mäsová, kôprová, zeleninová, meráno, 

pažítková, hubová, chrenová. 
- vhodné prívarky: zemiakový, špenátový, šalátový, fazuľkový, tekvicový, mrkvový, 

kalerábový, zeleninový, prívarky zo šošovice, fazule, hrachu. 
- v prípade mliečnych omáčok a prívarkov je nutné použiť nízkotučné mlieko. Smotana 

sa na zjemnenie nepoužíva! 
 
PRÍLOHY 

- výber nie je obmedzený. Možno konzumovať všetky okrem vyprážaných hranolčekov.  
- cestoviny sa nezaraďujú pričasto, knedle sa pripravujú bez žĺtkov (knedle podávame 

ojedinele a v zníženom množstve – 2 ks). 
- prílohy môžeme hradiť celozrnným chlebom alebo pečivom (odporúča sa používanie 

tmavých druhov chleba a celozrnných výrobkov). 
 
TUKY 

- je potrebné obmedziť dennú spotrebu voľných tukov určených na namazanie 
a prípravu pokrmov. 

- uprednostňujeme rastlinné oleje (najmä olivový olej) a rastlinné maslá pred 
živočíšnymi tukmi ako je masť a maslo.  

- výhodou rastlinných tukov oproti živočíšnym je to, že neobsahujú cholesterol. Ich 
nevýhodou (okrem olivového oleja) je však vysoký obsah n-6 mastných kyselín 
a obsah trans mastných kyselín, ktoré zapríčiňujú zvýšenie hladiny rizikového 
cholesterolu 

- na vyváženie kladov a záporov rastlinných a živočíšnych tukov možno odporučiť ich 
striedanie, samozrejme pri dodržaní ich obmedzeného celkového príjmu. 

 
MLIEKO A MLIEČNE VÝROBKY 

- uprednostňovať treba nízkotučné mlieko a nízkotučné mliečne výrobky (z mliečnych 
výrobkov možno podávať tvaroh a všetky druhy syrov, okrem vyslovene mastných).  

- vhodné je zaraďovať do jedálneho lístka najmä kyslomliečne výrobky. 
                                                                      

VAJCIA 
- samostatne nepodávame. Vajcia sa používajú len na prípravu pokrmov. Vaječné 

bielka neobmedzujeme. 
 

ZELENINA A OVOCIE 
- zeleninu a ovocie zaraďujeme do jedálneho lístka pravidelne: 3 – 5krát denne. Sú 

zdrojom vitamínu C a vlákniny, čo veľmi priaznivo ovplyvňuje metabolizmus tukov 
a cholesterolu. 

- dôležitou súčasťou jedálneho lístka sú všetky druhy zeleniny. Prednosť dávame 
úprave za studena – v podobe rozličných druhov šalátov. Používa sa aj varená, 
dusená, príp. zapekaná zelenina. Zelenina sa zvyčajne nezapráža, ani nezahusťuje 
bešamelom. 

- podáva sa nová, podľa možnosti čerstvá a mrazená zelenina. 



- z ovocia sa podávajú všetky druhy a to v rozličných úpravách, okrem sladených 
kompótov a sušeného alebo kandizovaného ovocia.  

- neodporúčajú sa figy, datle, hrozienka, búrske oriešky, kešu orechy, kokosová múka, 
mandle. Naopak – odporúčané sú vlašské orechy a mak, ktoré majú vhodný pomer 
nasýtených a nenasýtených mastných kyselín. 

 
BEZMÄSITÉ POKRMY  

- zapekaný karfiol, zapekaná brokolica, zeleninový nákyp, zeleninové rizoto, granadír 
(bez slaniny), špagety so zeleninou, pokrmy z tofu syra a sójového mäsa, fliačky s 
kapustou, strapačky s kapustou a nízkotučným tvarohom, zeleninové lečo, 
paradajková kapusta. 

 
POLOMÄSITÉ POKRMY 

- džuveč s mäsom, mäsové kocky v kapuste, plnená kapusta, plnená paprika, plnená 
paradajka, plnený kaleráb (na mleté mäsá tiež používame iba chudé druhy), 
zeleninový nákyp s mäsom, mäsovo – zeleninové rizoto. 

 
CHLIEB A PEČIVO 

- vhodné sú celozrnné, grahamové, sójové a tmavé druhy chleba a pečiva. 
 

NÁPOJE 
- voda, minerálne vody, citronáda, rôzne druhy nesladených čajov, sódová voda, 

nízkotučné mlieko, kyslomliečne výrobky, nesladené kakao, nesladená káva, 
nesladená melta. 

 
RAŇAJKY 

- syrová nátierka, tofu nátierka, šunková pena, údeninová nátierka, mäsová nátierka, 
tvarohová nátierka (z nízkotučného tvarohu), rybacia nátierka, rastlinné maslo, 
nízkotučné syry – tavené syry, strúhaný syr, plátok syra (EIDAM, EMENTÁL), dia 
džem, diétne údeniny (vyššie spomenuté), ryby v pretlaku, kyslé ryby a ryby 
nakladané v zelenine, biely jogurt, kefir, acidofilné mlieko, dia detská výživa. 

- k raňajkám je vhodné podávať zeleninu (papriku, paradajku, uhorku, cibuľku, 
reďkovku…) 

 
DESIATA 

- vhodné je kyslé ovocie, zelenina či nízkotučné mliečne výrobky. 
 
 
 
 
NEVHODNÉ POTRAVINY, POKRMY A NÁPOJE PRE NÍZKOCHOLESTEROLOVÚ DIÉTU  
 

- mastné mäsá, hus, kačka, baranie mäso, mastné údeniny, mastné ryby, slanina, 
masť, škvarky, loj 

- stužené a prepálené tuky 
- smotana, kokosový olej 
- plnotučné mlieko a výrobky z neho, tučné syry (nahrádzame ich nízkotučnými) 
- cukor a cukrárenské výrobky, čokoláda, med, sladké sirupy, lekvár, džemy, sladké 

kompóty 
- príliš sladké druhy ovocia, sušené ovocie, kondenzované ovocie, datle 
- alkoholické nápoje, sladké druhy nápojov – všetky nápoje, ktoré obsahujú väčšie 

množstvo cukru, napr. Pepsi Cola, Coca Cola, toniky, džúsy, atď. 
- potraviny bohaté na tuky a cholesterol – vaječný žĺtok, vnútornosti, majonéza, 

šľahačka a pod. 
 



Prehľad vhodných a nevhodných potravín 
 
 
 

POTRAVINY 
 

VHODNÉ NEVHODNÉ 

MÄSO hovädzie mäso, chudé bravčové mäso, teľacie 
mäso, kuracie prsia, kurča bez kože, králik, ryby 
(sladkovodné, morské) – aspoň 2x týždenne 

tučné mäsá, údené mäso, jaternice, 
kaviár, vnútornosti (pečeň, obličky, 
mozog) 

ÚDENINY iba občas – šunka, chudé hydinové výrobky 
v malom množstve 

špekáčky, paštéty, mastné salámy 

TUKY oleje  (najmä olivový, menej slnečnicový, 
sójový), rastlinné maslo (Flora, Rama, Perla, 
Alfa), občas živočíšne a nátierkové maslo, 
menej často stužené tuky (Hera, Perla) 

masť, slanina, tatárska omáčka, 
majonéza 
maslo (iba v obmedzenom 
množstve) 

MLIEKO nízkotučné mlieko, nízkotučný tvaroh, kefír, 
acidofilné mlieko, nízkotučné jogurty, netučné 
syry 30% t. v s., tavené, plátkové syry 

smotana, tučné syry, tučný tvaroh, 
smotanové jogurty, smotanové 
zmrzliny a krémy 

VAJCIA jedine v obmedzenom množstve na prípravu 
pokrmov. Vaječné bielka možno konzumovať 
neobmedzene 

vajcia ako samostatný pokrm – 
volské oko, vaječné šaláty 

ZELENINA A OVOCIE zaraďujeme pravidelne – 3-5x denne.  
ORECHY jedine občas (napr. ako doplnok ovocného 

šalátu), nakoľko obsahujú značné množstvo 
tuku 

kokosové orechy vo väčšom 
množstve 

POLIEVKY nemastné mäsové vývary s rôznymi typmi 
závariek (ryža, cestoviny, lievanka, krupicové 
halušky), zeleninové, strukovinové a obilninové 
polievky 

polievky s pečeňovými haluškami, 
mastné vývary, obarová alebo 
zabíjačková polievka 

PRÍLOHY celozrnné druhy pečiva, zemiaky (aspoň 1x 
denne), časté zaraďovanie strukovín (podľa 
znášanlivosti), ryža, cestoviny, výnimočne 
knedľa 

hranolčeky, majonézové šaláty 

ZÁKUSKY chuť na sladké je vhodné riešiť konzumáciou 
ovocia, ovocných šalátov, nízkotučnými dia 
jogurtmi, ovocnými tvarohmi, müsli tyčinkami 

torty s maslovými krémami 
a šľahačkové dezerty, sušienky, 
oblátky, čokoláda, lístkové cesto, 
šišky, chipsy a slané crackery 

NÁPOJE minerálne vody, bylinkové čaje, zelený čaj, 
čierny čaj, ovocné šťavy a džúsy (bez cukru), 
zrnková káva (1x denne) 

alkoholické nápoje, sladené nápoje, 
smotanové coctaily 

KORENIE nie sú obmedzené, iba sa snažíme obmedziť 
v potrave soľ a slané potraviny 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhotovili diétne sestry:  Urbanová Gabriela Bc. 
   Palaščáková Anna 
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TÝŽDŇOVÝ VZOROVÝ JEDÁLNY LÍSTOK 
 

raňajky nátierka z nízkotučného tvarohu s pažítkou, slnečnicový chlieb, čaj 
desiata ovocie 
obed  polievka zeleninová s nevaječnými niťovkami  
  stroganov z kuracích pŕs, ryža NATURAL, zeleninová obloha 
olovrant acidofilné mlieko, sójový rožok  
večera  nevaječné celozrnné cestoviny s hlávkovou kapustou, čaj 
    
raňajky chudá šunka, rastlinné maslo10g, paradajka, tmavý chlieb, čaj 
desiata nízkotučný biely jogurt, grahamová žemľa 
obed  polievka zeleninový boršč (bez smotany) 
  dusený losos so špenátom, rez citróna, varené zemiaky, zeleninová obloha 
olovrant ovocie 
večera  zeleninové rizoto so syrom, cvikla s chrenom, čaj 
    
raňajky paprika, maslo10g, celozrnný chlieb, čaj 
desiata nízkotučný tavený syr, grahamový rožok 
obed  polievka zo sójových bôbov so zeleninou 
  hovädzia roštenka na hubách, slovenská ryža 
olovrant ovocný šalát posypaný malým množstvom vlašských orechov 
večera  zapekaný karfiol so syrom, zemiaky s petržlenovou vňaťou, miešaný šalát, čaj 
 
raňajky sardinková nátierka, slnečnicový chlieb, čaj  
desiata ovocie  
obed  polievka kelová so zemiakmi 
  morčacie prsia pln. brokolicou, ryža s pohánkou a zeleninou, kapustový šalát 
olovrant kefír  
večera  šopský šalát, celozrnné pečivo, čaj 
   
raňajky dia džem, maslo10g, grahamové žemle, káva 
desiata šunková saláma, cibuľka, tmavý chlieb, čaj 
obed  polievka cesnaková so zeleninou a zemiakmi 
  sójový guláš, halušky z celozrnnej múky, uhorka 
olovrant strúhaná mrkva s citrónom a jablkami 
večera  plnená paprika v paradajkovej omáčke, zemiaky s petržlenovou vňaťou 
  
raňajky strúhaný syr, rastlinné maslo10g, paprika, celozrnný chlieb, čaj 
desiata acidofilné mlieko 
obed  polievka paradajková s ryžou a zeleninou 
  dusené ryby (filé z tresky) na zelenine, varené zemiaky 
olovrant ovocie 
večera  nevaječné celozrnné rezance s nízkotučným tvarohom (bez slaniny), čaj 
 
raňajky nátierka z tofu syra, červená reďkovka, slnečnicový chlieb, čaj 
desiata ovocie 
obed  polievka z hlivy ustricovej so zeleninou 
  bravčové pečené, dusená červená kapusta, zemiaky pečené v šupke 
olovrant nízkotučný biely jogurt, sójový rožok 
večera  granadír (bez slaniny), uhorkový šalát, čaj 
 
*pozn.  nezabúdať na dostatočný príjem tekutín (2 – 2,5l denne), pričom nápoje ako čaj, káva, kakao a pod. sa 

majú podávať nesladené, alebo dochutené umelými sladidlami (rovnako dochucovať aj šaláty). 
*pozn. na prípravu nátierok, príp. omáčok používať iba nízkotučné mlieko. 
 

jedálny lístok vypracovala diétna sestra: Bc. Urbanová Gabriela 



TÝŽDŇOVÝ VZOROVÝ JEDÁLNY LÍSTOK 
 

raňajky hydinová šunka, uhorka, slnečnicový chlieb, nesladený čaj 
desiata mandarínka 
obed  polievka bulharská 
  pečené rybie filé, zemiaky, zelerový šalát 
olovrant kyslé mlieko 
večera  hovädzí závitok, ryža, kapustový šalát 
   
raňajky syr, grahamový rožok, mlieko 
desiata jablko 
obed  polievka – vývar zo zeleniny s krúpami 
  kurací perkelt, tarhoňa, cvikla 
olovrant biely jogurt 
večera  teľacie špikované mrkvou, zemiaky, šalát z čínskej kapusty s kukuricou 
 
raňajky diabetický džem, čierny chlieb, nesladené kakao 
desiata pomaranč 
obed  polievka kapustová 
  bravčový perkelt, noky, ovocný šalát s vlašskými orechami 
olovrant šunková saláma, grahamový rožok 
večera  zapekaná brokolica so syrom, zemiaky, uhorka 
   
raňajky morčacia šunka, paprika, slnečnicový chlieb, šípkový čaj 
desiata grapefruit 
obed  polievka rascová s vaječným bielkom 
  plnená kapusta, tmavý chlieb 
olovrant mlieko 
večera  prírodná roštenka, zemiaky, mrkvovo – jablkový šalát 
  
raňajky ryby v pretlaku, čierny chlieb, nesladený čaj 
desiata banán 
obed  polievka karfiolová 
  mäsovo – zeleninové rizoto, hlávkový šalát 
olovrant jablko 
večera  kurací prírodný rezeň, dusená zelenina, zemiaky  
 
raňajky nízkotučný tvaroh s cibuľou a kápiou, tmavý chlieb, nesladená káva 
desiata jablko 
obed  polievka – mäsový vývar  
  varené mäso, špenát, zemiaky 
olovrant dusená šunka, grahamový rožok 
večera  rybie filé zapekané so syrom, zemiaky, zelerovo – jablkový šalát 
 
raňajky hydinové párky, kečup, tmavý chlieb, nesladený čaj 
desiata grapefruit 
obed  polievka paradajková 
  bratislavský guláš, slovenská ryža 
olovrant biely jogurt 
večera  zeleninový prívarok, dusený karbonátok zo sóje, zemiaky 
 
 

 
 
jedálny lístok vypracovala diétna sestra: Palaščáková Anna 



Príloha Dč. 1 
 

DYSLIPOPROTEINÉMIE / HYPERLIPOPROTEINÉMIE 
 

Tuky (lipidy) sú v krvi transportované v spojení s bielkovinami (proteínmi) ako LIPOPROTEÍNY. Základné 
lipoproteíny krvi (chylomikróny, VLDV, LDL, IDL, HDL) sú nositeľmi triacylglyceridov (Tg) a cholesterolu (Ch). 
Pri poruche látkovej premeny lipoproteínov plazmy dochádza najčastejšie k zvýšeniu niektorej zložky 
lipoproteínov – hyperlipoproteinémii, alebo sa zmení vzájomný pomer lipoproteínov (bez výraznejšej zmeny ich 
koncentrácie) – dyslipoproteinémia. 
 
Rozdelenie hyperlipoproteinémií podľa zvýšenia koncentrácie lipidov v krvi: 
 

hyperlipoproteinémie zvýšenie hodnôt lipidov (tukov) 
I  hypercholesterolémia 
II kombinovaná hyperlipoproteinémia 
III hypertriacylglycerolémia 

zvýšená hodnota celkového cholesterolu 
zvýšená hodnota celkového cholestrolu a triacylglyceridov 
zvýšená hodnota triacylglyceridov 

 
V praxi sa zisťujú tieto hodnoty (hodnoty lipidov v mmol/l a hodnoty rizikových indexov): 
 
 normálna hodnota 

N 
riziková hodnota 

R 
hodnota 

vyžadujúca liečbu 
L 

 
celkové triacylglyceridy (T-Tg) 
celkový cholesterol (T-Ch) 
cholesterol LDL (LDL-Ch) (zlý cholesterol) 
cholesterol HDL (HDL-Ch) (dobrý cholesterol) 
 

 
< 1,7 
< 5,2 
< 2,6 
> 1,3 

 
1,7 – 2,2 
5,2 – 6,2 
2,6 – 3,4 
1,3 – 1,0 

 

 
2,2 < 
6,2 < 
3,4 < 
1,0 > 

Index T-Ch : HDL-Ch 
Index LDL-Ch : HDL-Ch 

 (normál) N < 5,2 < L (vyžaduje liečbu) 
 (normál) N < 3,5 < L (vyžaduje liečbu) 

 
Zvýšené hodnoty celkového cholesterolu (T-Ch), triacylglyceridov, LDL cholesterolu (zlý cholesterol) a zníženie 
hodnôt HDL cholesterolu (dobrý cholesterol) sú základom diagnostiky hyperlipoproteinémie a rizikovým faktorom 
aterosklerózy. Preto je včasná diagnostika z hľadiska prevencie tohto ochorenia veľmi dôležitá. 
Rizikové skupiny hyperlipoproteinémie sú muži vo veku 40 – 70 rokov, ženy v menopauze, pacienti s ischemickou 
chorobou srdca alebo inými prejavmi aterosklerózy, diabetici a ľudia s rodinnou anamnézou hyperlipoproteinémie 
alebo aterosklerózy. 
 
 
HYPERLIPOPROTEINÉMIE delíme na: 
 
primárne – majú genetickú predispozíciu (populačný výskyt je 4 – 6% zo všetkých hyperlipoproteinémií) 
sekundárne  – vznikajú na základe iných ochorení (tvoria 95% hyperlipoproteinémií) 

 
HYPERCHOLESTEROLÉMIA -  zvýšená hladina cholesterolu v krvi 
 

� je najzávažnejším rizikovým faktorom vzniku aterosklerózy. Prejavuje sa ukladaním cholesterolu 
v cievach srdca, mozgu, končatín a iných orgánov. Dlhotrvajúca hypercholesterolémia je spojená aj 
s jeho ukladaním vo forme xantómov na koži, v oblastiach šliach prstov a päty, ako aj na rohovke. 

� úzky vzťah je medzi hypercholesterolémiou a vznikom srdečného infarktu u mužov mladších ako 40 
rokov (u osôb v pokročilejšom veku je tento vzťah voľnejší) 

� príčinou vzniku hypercholesterolémie býva hypotyreóza, nefrotický syndróm, chronická renálna 
insuficienci, obštrukčný ikterus, dysgamaglobulinémia, anorexia nervosa, androgénne steroidy, steroidy, 
diuretiká thiazidovej povahy. 

 
Pokles koncentrácie celkového cholesterolu možno dosiahnuť: 

o znížením príjmu cholesterolu v potrave menej ako 300 mg/deň.  
o nízkou konzumáciou nasýtených (saturovaných) mastných kyselín (živočíšny tuk). V tomto prípade 

dochádza aj ku poklesu LDL cholesterolu. 
o zvýšeným príjmom monoénových a nenasýtených (polyénových) mastných kyselín n-6 (rastlinné oleje) 
o menší účinok na koncentráciu cholesterolu majú nenasýtené (polyénové) mastné kyseliny radu n-3 (rybí 

tuk). Po príjme týchto nenasýtených mastných kyselín radu n-3 sa len mierne zvyšujú hodnoty HDL 
cholesterolu (rovnaký efekt má aj príjem malého množstva alkoholu a najmä pravidelná fyzická aktivita) 

 
 
 
 



HYPERTRIACYLGLYCEROLÉMIA -  zvýšená hladina triacylglyceridov v krvi 
 

� aterogenita triacylglyceridov bola v porovnaní s cholesterolom preukázaná až neskôr. Ich aterogenita 
začína už pod hladinou 2 mmol/l. 

� ku klinickým prejavom hypertriacylglycerolémie patrí hepatosplenomegália (zväčšenie sleziny a pečene), 
steatóza pečene (tzv. tukovatenie pečenie), chronická pankreatitída a v spojitosti so zvýšenou hladinou 
cholesterolu je aj rýchlejší rozvoj aterosklerózy s komplikáciami, pričom sa objavujú kožné xantómy. 

� príčinou vzniku hypertriacylglycerolémie býva obezita, alkoholizmus, cukrovka, lieky typu thiazidov, beta 
blokátory, estrogény, steroidy, cyklosporín A. 

 
Pokles koncentrácie triacylglyceridov možno dosiahnuť: 

o výrazným obmedzením nasýtených (saturovaných) tukov 
o zvýšeným príjmom nenasýtených (polyénových) mastných kyselín radu n-3 

 
*pozn.  triacylglyceridy vznikajú spojením troch molekúl mastných kyselín s glycerolom. 
*pozn.  zvýšený príjem sacharidov (cukrov) prechodne zvyšuje hodnoty triacylglyceridov 
 
 
FZICKÁ AKTIVITA – je veľmi výhodná najmä pre rýchlu utilizáciu (využitie) mastných kyselín svalmi, ako aj preto, 
že sa pri nej zvyšuje hodnota HDL cholesterolu. Odporúča sa aeróbna fyzická záťaž (beh, chôdza, plávanie 
a pod.), ktorú treba vykonávať pravidelne aspoň 3x týždenne. 
 
Príloha č. 2 
 

Poznámky k významu jednotlivých mastných kyselín - slúžiace pre lepšiu orientáciu v problematike 
liečebnej výživy 

LIPIDY (TUKY) 
 

Základnou stavebnou jednotkou lipidov sú mastné kyseliny (MK). Mastné kyseliny sú tvorené uhlíkovým 
reťazcom, pričom sú jednotlivé uhlíky spájané väzbami. Podľa toho, či sú tieto väzby jednoduché, alebo dvojité, 
rozdeľujeme tuky na: 

o saturované (nasýtené), ktoré neobsahujú žiadnu dvojitú väzbu (napr. maslo, masť) 
o monoénové n-9, ktoré obsahujú iba jednu dvojitú väzbu (napr. olivový olej) 
o polyénové (nenasýtené), ktoré obsahujú viac dvojitých väzieb. Podľa toho, kde sa dvojité  väzby 

nachádzajú, delíme polyénové mastné kyseliny na: 
� polyénové MK radu n-6 (napr. rastlinné oleje) 
� polyénové MK radu n-3 známe ako omega MK (napr. rybí tuk) 
 

 
Dôležitá je správna štruktúra prijímaných tukov, t.z. 

o saturované (nasýtené) mastné kyseliny by nemali tvoriť viac ako 1/3 (10%) 
o monoénové mastné kyseliny 1/3 (10-12%) 
o polyénové (nenasýtené) mastné kyseliny 1/3 (8-10%) 
 

denný podiel MASTNÉ KYSELINY (MK) 
(uvádzané sú najvýznamnejšie MK): 

ZDROJE 

10% 
 

cca 1/3 z celkovej dávky T 

saturované MK 
kyselina palmitová 
kyselina steárová 
 

masť, loj, mliečny tuk, maslo, trans tuky, 
hydrogenované oleje, niektoré 
margaríny, tuky so skráteným reťazcom  
 

10 – 12% 
 

cca 1/3 z celkovej dávky T 

monoénové MK radu n-9 
kyselina palmitolejová 
kyselina olejová 

olivový olej a niektoré iné rastlinné tuky, 
avokádo, mandle 
 

polyénové MK radu n-6 
kyselina linolová 
kyselina γ-linolénová 
kyselina arachidonová 
 

rastlinné oleje (slnečnicový, repkový, 
kukuričný), niektoré margaríny 
 

 
 

8 – 10% 
 

cca 1/3 z celkovej dávky T 
 polyénové MK radu n-3 (omega) 

kyselina α- linolénová 
kyselina eikozapentaénová EPA 
kyselina dokozahexaénová DHA 
 

rybí tuk, výrobky z morských rýb a 
ďalších živočíchov, ľanové semená, 
sója, orechy 
 

 
 
V  prípade nenasýtených tukov sa v súčasnosti ukazuje ako veľmi dôležité pomerné zastúpeniu n-6 a n-3 
mastných kyselín, ktoré je podľa najnovších odporúčaní 4:1 (v našej strave výrazne prevyšuje príjem n-6 MK). Ich 
nepomer sa môže podieľať na výskyte aterosklerózy aj u relatívne zdravo žijúcej populácie !  



Potravinám morského pôvodu (losos, makrela, tuniak, morské riasy, rybie oleje, sardinky) sa pripisuje 
antisklerotický a antirytmický účinok vďaka dominantným n-3 mastným kyselinám – kyseliny eikozapentaénovej 
EPA a kyseline dokozahexaénovej DHA. Okrem toho vyvolávajú pokles triacylglyceridov, znižujú krvný tlak 
a zrážanlivosť. Pripisuje sa im protisklerotický účinok. 
Platí, že čím je nižší príjem n-3 mastnej kyseliny EPA eikozapentaénovej, tým je vyššia kardiovaskulárna 
mortalita. 
 
Nadmerný príjem polyénových mastných kyselín n-6 môže mať niektoré nepriaznivé vedľajšie účinky, napr. 
zvýšenie zápalových reakcií a tvorbu žlčových kameňov. Polyénové kyseliny síce znižujú hladinu LDL – 
cholesterolu, ale zároveň má tendenciu klesať aj HDL – cholesterol. V každom prípade zvoľna klesá pomer 
LDL:HDL. Z týchto a ďalších dôvodov, by mala dávka polyénových mastných kyselín (N-6) tvoriť najviac 8 – 10 % 
dennej energetickej dávky. 
 
Monoénová kyselina olejová má pravdepodobne priaznivý vplyv, po jej podávaní klesá LDL – cholesterol, HDL – 
frakcia má tendenciu vzostupu. 
 
Pri stužovaní tukov a rastlinných olejov (pri výrobe margarínov) vznikajú z cis formy – trans mastné nasýtené 
kyseliny (môžu vznikať aj behom varenia a pečenia). Majú nepriaznivý vplyv na tukový metabolizmus, pretože 
vznikajú na úkor nenasýtených kyselín. Ich príjem predstavuje významný aterogénny faktor. Čím viac je margarín 
stužený, tým je obsah nasýtených mastných kyselín transformy vyšší. Pokiaľ však boli ako substrát použité 
rastlinné oleje, činí iba 20%. 
Najväčší aterogénny potenciál podmienenými trans mastnými kyselinami majú lacné čokolády, čokoládové polevy 
(tým pádom veľa cukrárenských výrobkov) a kokosové tyčinky. 
Na rozdiel od USA, v Európe zatiaľ nie je podmienkou uvádzať na výrobkoch ich podiel. 
 
V prípade, že použijeme uvedené opatrenia a spôsob diéty je správny, možno dosiahnuť poklesu krvných lipidov 
asi za 3 týždne. Pokles cholesterolémie súvisí s predchádzajúcim spôsobom stravovania (a tým s intenzitou 
súčasnej zmeny), ale tiež s individuálnou a genetickou predispozíciou. Skôr, než zahájime medikamentóznu 
liečbu ku zníženiu lipidémie, je potrebné zhodnotiť účinnosť diéty nezávisle na etiológii hypercholesterolémie. 
Pokiaľ sa nepodarí ovplyvniť stav ani po 3 – 6 mesiacoch dietoterapiou (pomer cholesterol/HDL zostáva zvýšený 
nad hodnotu 5), potom uvažujeme o zahájení medikamentóznej liečby. Je vhodná najmä vtedy, keď sú prítomné 
ďalšie rizikové faktory, alebo sú už príznaky ischemickej choroby srdca. V žiadnom prípade však nepokladáme 
použitie medikamentov za náhradu diétnych opatrení. 
 
*pozn. sekundárna hyperlipoproteinémia lepšie reaguje na liečbu diétou ako primárna, pri ktorej sa skôr začína  
           s farmakoterapiou. 
 
Príloha č. 3 

Obsah tuku v potravinách 
 

 potravina 100g obsah 
 tukov (g) 

  potravina 100g obsah 
 tukov (g) 

chudé bravčové 13  maslo 75 
bravčový bôčik 34  maslo nátierkové 32 
králik 6  slanina 78 
hovädzie zadné 10  Flora 70 
teľacie stehno 5  Rama 75 

MÄSO 

srnčie mäso 2  olej 74 
kapor 3  vajce 5 
šťuka 0,5  mandle 50 

RYBY 

rybie filé 0,5  

TUKY 
VAJCIA 
ORECHY 

lieskové oriešky 63 
šunka bez kosti 7  mlieko egalizované 2 
tlačenka 38  mlieko nízkotučné 1 
hydinová tlačenka 11  tav. syr 30% t.v s. 11 
šunková saláma 13  tav. syr 70% t.v s. 34 
párky 22  Eidam 30% 14 

ÚDENINY 

pečeňová paštéta 41  biely jogurt 4 
chlieb 1  jogurt vitalinea 1 
bábovka 23  Danissimo 6 
lístkový závin 16    

PEČIVO 

slané crackery 30  

MLIEKO+ 
MLIEČNE 
VÝROBKY 

  



Príloha č. 4 
 
 

Obsah cholesterolu vo vybraných potravinách (v miligramoch na 100g jedlého podielu) 
 
 potravina 

100g 
cholesterol 

mg 
  potravina 

100g 
cholesterol 

mg 

jahňacie mäso 71  jaternice 105 
hovädzie zadné 67  pečeň. paštéta 108 
teľacie stehno 65  pečeň 300 
bravčový bôčik 75  obličky 380 
bravčová pliecko 69  mozoček 2500 
bravčové stehno 60  držky 150 
kurča (s kožou) 75  jazyk 110 
hus, kačka 80  srdce 150 
morka 75  

VNÚTORNOSTI 

kuracia pečeň 550 
zajac 65  mlieko plnotučné 12 
zverina 110  mlieko odstredené 3 

 MÄSO 

srnčí chrbát 85  tvaroh tučný 80 
kapor 70  tvaroh nízkotučný 1 
kaviár 490  jogurt 2,5% tuku 9 
sardinky v oleji 140  jogurt 1% tuku 5 
filé z tresky 50  kefír 4 
šťuka 30  smotana 12% 37 
pstruh 55  smotana 33% 105 
morský jazyk 50  25%syry (10%t.v s.) 10 
losos 35  50%syry (20%t.v s.) 30 
ustrice 50  pln.syry( 45%t.v s.) 62 

RYBY+ 
MORSKÉ ŽIVO- 
ČÍCHY 

krevety 150  sm.syry (65%t.v s.) 103 
párky 85  syr NIVA 50% 105 
lovecká saláma 85  Hermelín 45% 77 
slanina tučná 70  

MLIEČNE 
VÝROBKY 

Eidam 80 
slanina prerastaná 100  čokoláda mliečna 74 
chudé údeniny 50 – 70  maslové keksy 37 

ÚDENINY 

šunka 68  

SLADKOSTI 

piškóty 223 
maslo 240  maslové pečivo 37 
maslo nátierkové 93  žĺtkové pečivo 69 

TUKY 

bravčová masť 94  

PRÍLOHY 

cestoviny 3vaječ. 30 
vaječný žĺtok 1400  majonéza olejová 142 
vaječný bielok 0  krémy smotanové 40 

VAJCIA 

vajce (cca 50g) 290  

INÉ 

  
 
* t. v s. – tuk v suchom podiele 
 
 


