
NÍZKOCHOLESTEROLOVÁ

DIÉTA

10 ZÁSAD BOJA S CHOLESTEROLOM

To najdôleÏitej‰ie z mnoÏstva predchádzajúcich rád a varovaní
sa dá zhrnúÈ do nasledujúcich 10 bodov:

1. ZníÏte spotrebu tuãného mäsa a údenín, vyvarujte sa vnútornostiam.

2. PouÏívajte rastlinné oleje a tuky s vy‰‰ím obsahom viacnenas˘ten˘ch 

mastn˘ch kyselín.

3. Vajeãného Ïætku si doprajte najviac dva kusy t˘Ïdenne 

ako prídavok do pokrmu.

4. Z mlieãnych v˘robkov uprednostÀujte nízkotuãné.

5. Nezabúdajte na vitamíny konzumujte dostatoãné mnoÏstvo ovocia

a zeleniny, prevaÏne v surovom stave.

6. Obmedzte spotrebu cukru, sladkostí, múãnikov a cukrárskych v˘robkov.

7. Pri tepelnej úprave jedál sa vyhnite vypráÏaniu.

8. Konzumujte dostatoãné mnoÏstvo tekutín (aspoÀ 2,5 litra za deÀ).

9. Nauãte sa zvládaÈ nervové vypätie a stres.

10. Dbajte na primeran˘ telesn˘ pohyb (minimálne pol hodiny denne).

DodrÏiavaÈ nízkocholesterolovú diétu Vám môÏe pomôcÈ ná‰ leták. ëal‰ie informácie

o správnej skladbe jedálneho lístka získate na bezplatnej informaãnej linke Flory

0800/152 153, alebo na internetovej stránke  www.florastranky.sk.
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JEDÁLNY LÍSTOK PRE NÍZKOCHOLESTEROLOVÚ DIÉTU:

RA≈AJKY DESIATA OBED OLOVRANT VEâERA II. VEâE¤EDE≈

Bevit chlieb
s Flórou a para-
dajkou,
nízkotuãn˘ jogurt

Pomaranã Rybacia polievka,
prírodn˘ hovädzí
plátok, dusená ry-
Ïa, uhorkov˘ ‰alát
(príp. s cesnakom)

Jablkov˘ dÏús,
Sójov˘ roÏok

Zemiaky zapeãené
s brokolicou a tvr-
d˘m syrom (30%),
mie‰an˘ ‰alát
s obiln˘mi klíãkami

Strúhaná mrkva
s citrónom

PONDELOK

Slneãnicov˘
chlieb s tvaroho-
vou nátierkou
s paÏítkou

Banán Polievka zo zelenej
fazuºky, dusené
kurãa na ‰ampiÀó-
noch, varené zemi-
aky a cvikla
s chrenom

Kefír, cornflakes ·o‰ovicov˘ ‰alát
s kapiou, graha-
mov˘ chlieb

GrepfruitUTOROK

Sójov˘ roÏok
s nízkotuãn˘m
taven˘m syrom
a zelená paprika

Nízkotuãn˘
ovocn˘ jogurt

Polievka z kyslé-
ho mlieka so
zemiakmi, 
‰pagety s cesna-
kom, ‰penátom
a olivov˘m
olejom

Hrozno, tvrd˘ syr
(30% tuku
v su‰ine)

Dusené kuracie
prsia, varené 
zemiaky s petrÏe-
lovou vÀaÈou,
hlávkov˘ ‰alát
s reìkovkou

Peãené jablkoSTREDA

Körnspitz
s Flórou a strú-
han˘ tvrd˘ syr,
zelená cibuºka

Ovocn˘ ‰alát
s vla‰sk˘mi 
orechami

Vloãková poliev-
ka s mrkvou,
bravãov˘ kotlet
s dusenou fazu-
ºkou s kôprom,
varené zemiaky

Nízkotuãn˘
jogurtov˘  nápoj

Uhorkov˘ ‰alát
s cesnakom,
jogurtov˘m
dressingom,
slneãnicov˘ 
chlieb

Banán ·TVRTOK

PIATOK

Chlieb Bevit, 
leão s vajíãkom

Nesladen˘ 
puding s ovocím

Polievka s kura-
cím mäsom, 
sójové mäso
s majoránom,
dusená ryÏa
s hrá‰kom, 
hlavkov˘ ‰alát

Jablko Teºací závitok,
zemiaková ka‰a,
cviklov˘ ‰alát
s chrenom

KiwiSOBOTA

Müsli s nízkotuã-
n˘m mliekom,
pomaranãov˘ 
dÏús

DroÏìová nátier-
ka, chlieb Bevit

Polievka paradaj-
ková so strúha-
n˘m syrom,
peãené morãacie
stehno v alobale,
varené zemiaky 
s petrÏelovou vÀa-
Èou, paradajkov˘
‰alát

Ovocn˘ ‰alát Fazuºov˘ ‰alát
s nízkotuãn˘m 
jogurtom 
a cibuºkou, 
tmav˘ chlieb

Jablkové pyréNEDEªA

DôleÏitou súãasÈou celodennej stravy sú aj nápoje. T˘ch by ste v priebehu dÀa mali vypiÈ 2– 3 litre.

Najvhodnej‰ie sú stolové vody, minerálky (pri pravidelnom pouÏívaní je dobré minerálky striedaÈ), 

prírodné ovocné ‰Èavy, 100% dÏúsy (je lep‰ie ich riediÈ). Vhodné sú aj ovocné alebo bylinkové ãaje 

(nezabúdajte, Ïe kaÏdá bylinka má in˘ úãinok), slab˘ ãierny ãaj. Nie sú vhodné sladené nápoje a mali-

novky, väã‰ie mnoÏstvo ãiernej kávy, silného ãaju a alkoholu.

Grahamov˘ 
chlieb s Flórou
nízkotuãn˘ 
tvaroh, paradajka
s bazalkou 
a olejom

Strúhaná mrkva
s jablkom 
a citrónom

Hovädzí v˘var so
zeleninou, rybie 
filé peãené v alo-
bale s bylinkami,
varené zemiaky,
nesladen˘ kompót

Cereálna tyãinka Toasty z tmavé-
ho chleba s hydi-
novou ‰unkou
a syrom, ‰alát
z ãínskej kapus-
ty, cibuºky, olej 

Pomaranãov˘
dÏús

Jedálny lístok zostavila: Jozefína Nestrovnalová, diétna sestra Floralinky PoradiÈ sa o svojom jedálnom lístku a jeho
nutriãn˘ch a biologick˘ch hodnotách môÏete na bezplatnom telefónnom ãísle Floralinky 0800/152 153.



NÍZKOCHOLESTEROLOVÁ DIÉTA

Nejde o Ïiadnu „nárazovku“, ale o reÏím, ktor˘ je dobré dodrÏovaÈ dlhodobo. T˘ka sa to nielen ºudí 

chor˘ch, ãi t˘ch, ktor˘m ochorenie hrozí, ale aj zdrav˘ch. Racionálne stravovanie je totiÏ základom 

prevencie civilizaãn˘ch ochorení, medzi ktor˘mi sú kardiovaskulárne ochorenia ão do v˘skytu na prvom

mieste.

Základom zdravej v˘Ïivy sú dve zásady:

● rozloÏte si dennú stravu aÏ do ‰iestich dávok

● neprejedajte sa

DôleÏité je zostaviÈ si vyváÏen˘ jedálny lístok. Ten telu zabezpeãí optimálny prísun v‰etk˘ch základn˘ch

Ïivín – bielkovín (80 g), tukov (60 g), cukrov (275 g), minerálnych látok, vitamínov a cholesterolu (max.

300 mg). Pri osobách s optimálnou váhou by ideálne zloÏenie stravy malo za deÀ dodaÈ telu pribliÏne

9500 kJ (pri zv˘‰enej pohybovej aktivite by príjem energie mal byÈ vy‰‰í). Okrem jedla je dôleÏité aj 

pitie – správna diéta sa nezaobíde bez dostatoãného prísunu tekutín.

NEVHODNÉ POTRAVINY

To sú tie, ktoré obsahujú veºké mnoÏstvo cholesterolu,

a ktor˘m by sme sa mali ão najviac vyh˘baÈ. Do tejto 

skupiny patria:

● Ïivoãí‰ne tuky (maslo a masÈ)

● vnútornosti (mozoãek, peãeÀ, ºadvinky, drÏky, jazyk, atì.)

● ãervené mäso (kaãica, tuãné bravãové, atì.)

● bôãik, slanina, údené mäso, o‰kvarkyy

● mäsové v˘robky (tlaãenka, jaternice, pa‰téta, údeniny)

● vajeãn˘ Ïætok

● v˘robky, ktoré majú vysok˘ obsah mlieãneho tuku 

(‰ºahaãka, smotana, tuãn˘ jogurt, smotanové syry)

Zmrzlinu, cukrovinky, kandizované ovocie, sladené nápo-

je, a múãniky je potrebné obmedziÈ kvôli ich vysokému 

obsahu cukru, pretoÏe dodávajú organizmu neprimerane

veºa energie v nevhodnej forme.

AKO STE NA TOM VY?

Poznáte svoju hladinu cholesterolu v krvi? Pokiaº nie, nechajte si ju u svojho lekára zmeraÈ. Ako jeden

z hlavn˘ch rizikov˘ch faktorov pre vznik srdcovo-cievnych ochorení, by mal byÈ cholesterol pravidelne kontro-

lovan˘. U detí do 15 rokov sa za normálnu povaÏuje celková hladina cholesterolu v krvi do hodnoty 

4,4 mmol/l. U dospel˘ch osôb star‰ích ako 15 rokov sa v˘‰ka hladín delí do troch skupín:

DôleÏit˘ je aj pomer „zlého“ a „dobrého“ cholesterolu v krvi. Op˘tajte sa na to svojho lekára. Existujú

totiÏ prípady ºudí, ktorí majú normálnu hladinu celkového cholesterolu, ale pritom ich „dobr˘“ choles-

terol je príli‰ nízky a „zl˘“ cholesterol naopak príli‰ vysok˘. Aj v tak˘chto prípadoch je riziko vzniku 

srdcovo-cievneho ochorenia zv˘‰ené.

Hladinu cholesterolu môÏeme do urãitej v˘‰ky ovplyvniÈ sami, aj keì kaÏd˘ z nás má iné genetické 

vybavenie, ktoré niekoho zv˘hodÀuje a inému priÈaÏuje. Pre v‰etk˘ch, ktorí chcú aktívne kontrolovaÈ hla-

dinu svojho cholesterolu v krvi, je najdôleÏitej‰ie dodrÏovanie nízkocholesterolovej diéty. V nej môÏe byÈ

v˘znamn˘m pomocníkom aj rastlinn˘ tuk Flora, ktor˘ patrí vìaka svojmu vyváÏenému zloÏeniu s vyso-

k˘m obsahom viacnenas˘ten˘ch mastn˘ch kyselín k najzdrav‰ím rastlinn˘m tukom na slovenskom trhu.

Pacientom s nebezpeãne vysokou hladinou cholesterolu môÏe lekár predpísaÈ lieky zniÏujúce choleste-

rol. Aj v t˘chto prípadoch v‰ak môÏe pri lieãbe Flora pomáhaÈ.

ZloÏenie rastlinného tuku Flora bolo v súlade s najnov‰ími poznatkami odborníkov z oblasti zdravej v˘-

Ïivy a prevencie srdcovo-cievnych ochorení. upravené tak, aby sa e‰te viac zlep‰ili jeho priaznivé zdra-

votné úãinky. Je vylep‰ené obsahom optimálneho mnoÏstva viacnenas˘ten˘ch kyselín omega-6

(kyselina linolová) a omega-3 (kyselina alfa-linolenová). Naìalej má Flora  nízky obsah nas˘ten˘ch mast-

n˘ch kyselín a prakticky neobsahuje trans mastné kyseliny (iba stopy, t.j. nutriãne bezv˘znamné 

mnoÏstvo pod 1 %). Rastlinn˘ tuk Fora je okrem toho v˘born˘m zdrojom odporúãan˘ch denn˘ch dávok

nevyhnutn˘ch mastn˘ch kyselín a vitamínov E, A a D.
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- do 5,0 mmol/l:
normálna hladina

od 5,0 do 6,5 mmol/l:
zv˘‰ená hladina.

ªudia s takouto hladinou
by si mali viac v‰ímaÈ svo
jedálny lístok a upraviÈ si

Ïivotn˘ ‰t˘l

nad 6,5 mmol/l:
riziková hladina,

znamená veºké nebezpeãenstvo
vzniku srdcovo-cievnych

ochorení. ªudia s takouto
hladinou by mali byÈ

pod lekárskym dohºadom.



VHODNÁ PRÍPRAVA POKRMOV

Ide o také postupy, ktoré pripravia jedlo zdravé a bez straty jeho v˘Ïivn˘ch hodnôt. Odporúãané postupy:

varenie, dusenie, peãenie, grilovanie ãi opekanie na malom mnoÏstve tuku. Bez tuku je moÏné variÈ po-

mocou teflonovej panvice, v teplovzdu‰nej ãi mikrovlnnej rúre, v pare, nerezov˘ch nádobách s posilne-

n˘m dnom, v alobale, ãi s fóliou „no-stick". Aj jedlo opeãené ãi dusené nasucho môÏe chutiÈ vynikajúco,

pokiaº jeho chuÈ obohatíte napríklad bylinkami.

Ako z nezdrav˘ch receptov urobiÈ nízkocholesterolové:  

● omáãky a polievky zahusÈujte múkou rozmie‰anou 

v tekutine, chlebom, alebo mixovanou zeleninou

● na mastenie pouÏívajte rastlinn˘ tuk, ktor˘ je dobre pri-

dávaÈ aÏ do hotov˘ch pokrmov

● na chlieb alebo peãivo si natrite rastlinn˘ tuk, najlep‰ie

s vysok˘m obsahom viacnenas˘ten˘ch mastn˘ch kyselín

● vyvarujte sa tuãnému mäsu, jedzte mäso biele a jeden

aÏ dvakrát do t˘ÏdÀa si doprajte rybu

● údeninám sa vyhnite; pokiaº nedokáÏete odolaÈ, jedzte

iba chudé mäso bez viditeºného tuku, najlep‰ie hydi-

nové (napríklad dusenú ‰unku)

● z mlieãnych v˘robkov si vyberajte v˘hradne nízkotuãné:

syry s obsahom tuku v su‰ine do 45 %, jogurty s obsa-

hom tuku do 2 %, vhodné sú zakysané mlieãne v˘robky

(napr. kefír, acidofilné mlieko, biokys a podmaslie)

● z vajec pouÏívajte iba bielka alebo maximálne dve celé

vajcia za t˘ÏdeÀ

● uprednostÀujte celozrné peãivo, ktoré obsahuje veºké

mnoÏstvo vlákniny – tá  tieÏ  pomáha zníÏeniu cholesterolu

● denne zaraìte do svojho jedálneho lístka 300 – 400 g

zeleniny (napr. 4 paradajky), 200 g ovocia (napr. 

3 jablká, 2 veºké banány alebo pomaranãe)

ČO JE TO CHOLESTEROL?

Je to zloÏitá tuková molekula, nevyhnutná pre ºudsk˘ organizmus. Je súãasÈou Ïlãe a je dôleÏitá pre tvor-

bu v‰etk˘ch buniek a niektor˘ch hormónov. Dve tretiny cholesterolu si ná‰ organizmus vyrába v peãeÀo-

v˘ch bunkách sám. Zhruba tretinu cholesterolu v‰ak prijímame kaÏdodenne v potrave. Pokiaº konzumujeme

cholesterolu viac neÏ dokáÏe ná‰ organizmus spotrebovaÈ, je to pre na‰e zdravie nebezpeãné.

Cholesterol sa delí na „dobr˘" HDL cholesterol a „zl˘“ LDL cholesterol. Ten „zl˘“ sa pri nadbytku ukla-

dá do cievnych stien, ãím sa zuÏuje priestor na prietok krvi. Tam tvorí hlavnú súãasÈ tzv. sklerotick˘ch

plátov, ktoré  predstavujú riziko vzniku srdeãno-cievnych ochorení. Následkom postupného zuÏovania

ciev môÏe nastaÈ srdeãn˘ infarkt ãi mozgová m⁄tvica. „Dobr˘“ cholesterol naopak cievne steny neÏia-

duceho „zlého“ cholesterolu zbavuje a patrí preto k najdôleÏitej‰ím ochrann˘m faktorom proti atero-

skleróze. 
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