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DOBRA HRANA ZA NAŠE MOŽGANENAŠE 
RAZDVJE 

 

 

OMEGA-3 MAŠČOBNE KISLINE? 
Omega-3 maščobne kisline so del večkrat nenasičenih maščobnih kislin. Za 
razliko od nasičenih maščobnih kislin jih telo ne more proizvesti samo. Zato jih 
mora zagotoviti s prehrano. Ker so Omega-3 maščobne kisline življenjsko 
pomembne za naše telo, jih imenujemo esencialne maščobne kisline.  
Poznamo več tipov Omega-3 maščobnih kislin, ki se razlikujejo predvsem po svoji 
kemijski strukturi in naravnem izvoru. 
 
 

 

 

 

 



   

  

 

 

• Omega-3 maščobne kisline iz rastlinskih virov 

Glavni vir rastlinskih Omega-3 maščobnih kislin ALA (alfa-linolenska kislilna) so 
laneno seme in oreški. Rastlinsko olje iz lanenega semena je še posebno bogato z 
ALA. 

 

 
 

 

• Omega-3 maščobne kisline iz morskih virov 

Morske Omega-3 maščobne kisline EPA (eikosapentaenojska kislina) and DHA 
(dokozaheksaenojska kislina) najdemo predvsem morskih sadežih, kot so mastne 
ribe iz hladnih morij, planktonski rakci kril in alge. 

 

 

Razlika med morskimi in rastlinskimi Omega-3 maščobnimi kislinami 

NISO VSE OMEGA-3 ENAKE! 
Številne študije potrjujejo, da morske Omega-3 maščobne kisline EPA in DHA 

pozitivno vplivajo na naše zdravje. In čeprav so 



   

  

VPLIV OMEGA-3 MAŠČOBNIH KISLIN EPA IN 
DHA NA NAŠE ZDRAVJE 

 

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) potrjuje ugodne zdravstvene koristi 

morskih maščobnih kislin Omega-3 EPA in DHA: 

 
 
 

DELOVANJE SRCA 
Srce je osrednji organ človeškega telesa, ključna dejavnika 
za zdravje srca pa sta pretok krvi in celična presnova. 
Ustrezen vnos Omega-3 maščobnih kislin dokazano 
pozitivno vpliva na te dejavnike. 
EPA in DHA prispevata k normalnemu delovanju srca. Po 
podatkih EFSA se blagodejni učinki čutijo ob dnevnem vnosu 
najmanj 250 mg EPA in DHA. 

 
 
 

OČI IN VID 
Celice človeškega očesa vsebujejo posebno visok 
delež Omega-3 maščobnih kislin. Številne študije 
so pokazale, da uživanje Omega-3 maščobnih kislin 
pozitivno vpliva na vid. 
DHA pomaga vzdrževati normalen vid. Po podatkih 
EFSA se blagodejni učinki čutijo ob dnevnem vnosu 
najmanj 250 mg DHA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   

  

MOŽGANI IN KOGNITIVNE FUNKCIJE 
Možgani so večinoma sestavljeni iz nenasičenih 
maščobnih kislin. Nedavne študije kažejo pozitivno 
povezavo med vnosom Omega-3 maščobnih 
kislin in izboljšanim delovanjem možganov. 
DHA pomaga vzdrževati normalno delovanje 
možganov. Po podatkih EFSA se blagodejni učinki čutijo ob 
dnevnem vnosu najmanj 250 mg DHA. 

 
 

 
NOSEČNOST 
DHA maščobne kisline, ki jih uživa nosečnica / mama, 
prispevajo k normalnemu razvoju oči in možganov 
ploda in dojenega dojenčka. Po podatkih EFSA se 
blagodejni učinki čutijo ob dnevnem vnosu najmanj 200 
mg DHA, ki ga mama uživa poleg dnevnega odmerka 
Omega-3 maščobnih kislin, priporočenih za odrasle (tj. vsaj 
250 mg DHA in EPA). 

 

 
 

DOJENČKI 
Dodajanje DHA v nadaljevalno nadomestno 
mleko v obliki formule prispeva k normalnemu 
razvoju vida pri dojenčkih do 12. meseca starosti. Po 
podatkih EFSA se blagodejni učinki čutijo ob dnevnem 
vnosu najmanj 100 mg DHA.  

 

 

 

 

 

 

 



   

  

RAZMERJE OMEGA-6 / OMEGA-3 

 
Naše telo potrebuje Omega-3 in Omega-6 maščobne kisline. Čeprav imajo oboje 
podobno kemijsko strukturo, sodelujejo pri nasprotnih mehanizmih v telesu. 
Medtem ko Omega-3 zmanjšujejo vnetne procese, Omega-6 spodbujajo razvoj 
vnetja. Naše telo zato potrebuje ustrezno ravnovesje med Omega-3 in Omega-6 
maščobnimi kislinami 
Neravnovesje med Omega-3 in Omega-6 lahko povzroči tiho vnetje v telesu, kar 
lahko vodi v razvoj določenih bolezni. Razmerje Omega-6 / Omega-3 je tihi vnetni 
dejavnik v telesu, za vnetno nevtralnega pa velja razmerje manjše od 3:1. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  

POMANJKANJE OMEGA-3 
 

Zaradi sodobnih prehranskih navad razmerje Omega-3 in Omega-6 
maščobnih kislin 

v našem telesu ni uravnoteženo. 

 

Naša prehrana je vse od kamene dobe naprej zagotavljala ravnovesje med 
obema skupinama maščobnih kislin. Spremembe prehranjevalnih navad od 
šestdesetih let prejšnjega stoletja (uživanje predelane hrane in industrijsko 
pripravljenih jedi, množična uporaba rejnih živali, povečana uporaba poceni 
rastlinskih olj itd.) pa so negativno vplivale na razmerje Omega-6 / Omega-3.  
Danes je to razmerje v povprečni populaciji že okoli 15:1. To pomeni, da 
zaužijemo 15-krat več Omega-6 kot Omega-3! Pri mlajših od 25 let pa je 
povprečno razmerje celo 25:1, kar ne preseneča, saj so ribe le redko na jedilniku, 
uživanje hitre hrane, pripravljenih jedi ter sladkih in slanih prigrizkov pa v 
porastu. 
 

 

Kakšne so posledice pretiranega u 

 

 

 



   

  

HRANA, BOGATA Z OMEGA-6 
 

Živila, ki so še posebej bogata z Omega-6 maščobnimi kislinami, so meso 
množične reje, hitra hrana in že pripravljeni obroki. Predelani mlečni izdelki (na 
primer sir in maslo) in piščančja jajca so prav tako bogati z Omega-6 maščobnimi 
kislinami. 
Visoka vsebnost Omega-6 v živilih živalskega izvora je predvsem posledica 
povečane uporabe koncentrirane in poceni krme v množičnem kmetovanju. 
Sojino olje, ki ga pridobivamo iz sojine moke, vsebuje več kot 50 % Omega-6, zato 
z vsakodnevno prehrano zaužijemo velik odmerek Omega-6. Na naših krožnikih 
končajo tudi Omega-6 maščobne kisline iz živalske krme, ki je značilna za 
sodobno živinorejo. 
Veliko Omega-6 je tudi v sončničnem in sojinem olju ter margarini, ki se 
uporabljajo v številnih industrijsko pridelanih živilih, pa tudi pri kuhanju v 
številnih domovih. 
 
 

HRANA, BOGATA Z OMEGA-3 
 
Najboljši viri Omega-3 so mastne ribe, kot so slaniki, skuše, losos, sardele in 
inčuni ter morske alge. Ribe so bogate z Omega-3, podobno kot pri nas pa na 
vsebnost teh maščobnih kislin pomembno vpliva njihova prehrana. 
Divje ribe se prehranjujejo predvsem z algami, kozicami in majhnimi raki, zato 
vsebujejo veliko Omega-3. Gojene ribe hranijo predvsem z industrijsko krmo, ki 
je pogosto pripravljena na osnovi soje in posledično vsebujejo veliko manj 
Omega-3. 
Laneno olje, olje iz chia semen in orehovo olje vsebujejo še posebej visok delež 
Omega-3 maščobnih kislin. Vendar je to rastlinska maščobna kislina ALA, ki jo 
telo težko pretvori v EPA in DHA. 

 

 

 

 
 
 



   

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

DNEVNE POTREBE PO OMEGA-3 
 
Kakšen je pravi dnevni odmerek? 

 
Da bi nadomestili pomanjkanje Omega-3 in ponovno uravnotežili razmerje 
Omega-6 / Omega-3, je priporočljivo zaužiti 2.000 mg Omega-3 maščobnih kislin 
na dan. To so potrdile številne znanstvene študije, pa tudi rezultati več kot 10.000 
posameznih analiz, izvedenih v sodelovanju z največjim evropskim laboratorijem 
za merjenje maščobnih kislin Omegametrix®. 
Dnevne potrebe po Omega-3 lahko dosežemo z ustrezno prehrano in z naravnimi 
prehranskimi dopolnili. Da bi s hrano zaužili 2.000 mg Omega-3 na dan, bi morali 
pojesti od 100 do 3.000 gramov mastnih rib na dan (odvisno od vrste rib). Takšna 
količina rib v dnevnem obroku je za večino ljudi nemogoča, hkrati pa tudi ni 
priporočljiva zaradi vse večjega onesnaženja morja in oceanov. 

Redno uživanje kakovostnih prehranskih dopolnil Omega-3 na osnovi ribjega olja 
ali olja morskih alg, pridobljenih iz skrbno očiščenih surovin in brez škodljivih 
snovi, je zato odlična alternativa. Z uporabo NORSAN Omega-3 olja tako že ena 
žlica na dan zadošča za vnos 2.000 mg Omega-3. 



   

  

Za večjo učinkovitost pa je priporočljivo v dnevni prehrani zmanjšati uporabo 
živil, bogatih z Omega-6.  

EPA & DHA 
 

NAJSLABŠA HRANA ZA MOŽGANE 
 

Možgani so najpomembnejši organ v telesu. Ohranjajo utripanje srce, dihanje in 
delovanje vseh sistemov v telesu. Zato je bistveno, da možgane ohranjate v 
optimalnem stanju tudi z zdravo prehrano. Nekatera živila imajo negativne 
učinke na možgane, vplivajo na spomin in razpoloženje in povečujejo tveganje za 
demenco. 

 
 

TISTO, KAR NI DOBRO 
Recimo, da ste na krožnik naložili s jagode, da ste grizljali oreščke in jedli lososa – 
vse to so dobre poteze, če je vaš cilj boljše zdravje možganov. Kaj pa živila, ki lahko 
povečajo tveganje za težave z razpoloženjem ali spominom, še posebej, ko se 
staramo? 
Dobro je vedeti, katera so potencialno problematična živila, ki bi se morala manj 
pojavljati na vašem krožniku - če ne bodo popolnoma izginili z njega. 
 

• Margarina 

To živilo, tako kot številni pakiranimi prigrizki, vsebujejo veliko transmaščob. Morda že 
veste, da transmaščobe niso dobre za vaše srce in krvne žile. Raziskave so pokazale, da 
lahko povzročijo tudi opustošenje v delovanju možganov. Študija iz revije Neurology je 
pokazala, da so starejši odrasli, ki so imeli najvišje ravni elaidne kisline (običajne vrste 
transmaščob) v krvi, bolj verjetno zboleli za demenco. 

 

• Alkohol 

Čeprav je malo verjetno, da bi en sam kozarec vina ali piva zmotil vaš um, alkohol 
neposredno vpliva na možganske komunikacijske poti. Več, ko pijete, težje je 
obdelati nove informacije ali si zapomniti stvari. Alkohol lahko povzroči tudi to, 
da se počutite zmedeno ali depresivno. 

 

• Soda in druge sladke pijače 

https://core.iprom.net/Click?mediumID=132&codeNum=1&siteID=38826&adID=938974&zoneID=250&RID=165226583960039688_4&resx=1920&resy=929&kw=%5B%22Slovenski%20dan%20mo%C5%BEganov%22%2C%22mo%C5%BEgani%22%2C%22zdravje%20mo%C5%BEganov%22%5D&ch=%5B%5D&tcf_ts=716447267204450650&redirect=https%3A%2F%2Ftrgovina.delo.si%2Fonaplus%2F%3Futm_source%3Donaplus%26utm_medium%3D300%26utm_campaign%3DDE


   

  

Če želite s staranjem ohraniti svoje možgane v dobri kondiciji, se izogibajte zelo 
sladkim pijačam. Raziskave so pokazale, da je za ljudi, ki pijejo veliko sode, 
sladkega čaja in drugih sladkih pijač, veliko večja verjetnost, da imajo težave s 
spominom. Pijače, ki imajo vrsto sladkorja, imenovano fruktoza, lahko celo 
povzročijo, da se nekateri deli možganov zmanjšajo. 

 

• Dietne sode in pijače z umetnimi sladili 

Če so običajne brezalkoholne pijače slabe za vas, so potem tiste brez sladkorja 
dobre, kajne? Ne, ne bo šlo tako hitro: raziskave kažejo, da imajo ljudje, ki spijejo 
vsaj eno dietno sodo na dan, skoraj trikrat večjo verjetnost, da bodo doživeli 
možgansko kap ali se bo pri njih razvila demenca. Znanstveniki menijo, da so 
umetna sladila lahko škodljiva sestavina. 

 

• Pomfrit in druga ocvrta hrana 

Ljudje, ki jedo veliko ocvrte, predelane hrane, so po navadi slabši na testih, ki 
merijo njihove miselne sposobnosti. Verjeten razlog: ocvrta in mastna hrana. 
Užitki, povezani z njo, povzročajo vnetje, lahko poškoduje krvne žile, ki 
oskrbujejo možgane s krvjo, in poškodujejo tudi same možgane. 

 

• Krofi 

Te okusne dobrote so ocvrte in polne sladkorja, kar je slaba kombinacija, ko gre 
za zdravje možganov. Zaradi globokega cvrtja in odvečnega sladkorja vas 
prizadene dvojno vnetje. Študije so pokazale povezavo med visoko ravnijo 
sladkorja v krvi in demenco. Še huje: večina krofov vsebuje transmaščobe, torej 
še eno sestavino, ki je možgani zares ne potrebujejo. 

 

 

• Beli kruh in beli riž 

Rafinirani ogljikovi hidrati, tudi tisti, ki nimajo zelo sladkega okusa, lahko 
povečajo krvni sladkor. Temu pogosto sledi, da se lahko počutite megleno, kar 
se tiče duševnosti. Raziskave kažejo, da lahko preveč rafiniranih ogljikovih 
hidratov poveča tveganje za Alzheimerjevo bolezen, zlasti pri ljudeh, ki so 
genetsko nagnjeni k njej. Ko jeste ogljikove hidrate, izberite polnozrnati kruh, 
rjavi riž in polnozrnate testenine. 



   

  

 

• Rdeče meso 

Vsebuje veliko nasičenih maščob, ki so škodljive za srce in možgane. Pravzaprav 
je omejevanje rdečega mesa ključno načelo diete MIND, raziskovalnega 
programa prehranjevanja, katerega cilj je ohraniti spomin in kakovostno 
razmišljanje. Želite vir beljakovin, ki je boljši za vaše možgane? Ribe, pusta 
perutnina in fižol so bolj zdrave možnosti. 

 

• Maslo in polnomastni sir 

Privlačen kremast okus ima svojo ceno. Ti mlečni izdelki so namreč polni 
nasičenih maščob. Privrženci diete MIND se izogibajo maslu, siru in drugim 
polnomastnim mlečnim izdelkom. Ko gre za zdravje možganov, so mlečni izdelki 
z nizko vsebnostjo maščob na splošno bolj zdrava izbira. Mleko, jogurt, skuto in 
drugo mlečno hrano lahko dobite tudi v obliki z nizko vsebnostjo maščob. 

 

• Mečarica in ahi tuna 

Večina zdravstvenih strokovnjakov je velikih ljubiteljev rib, toda vrste, ki jih imajo 
radi, so losos in druge, ki vsebujejo zdravo maščobo, imenovano omega-3 
maščobne kisline. Mečarica, ahi tuna (tuna z rumeno plavutjo) in druge velike 
ribe tu izgubijo točke, ker imajo običajno veliko živega srebra. To je nevrotoksin 
- kar pomeni strupen za možgane -, ki lahko pri starejših odraslih povzroči večje 
tveganje za izgubo spomina in slabše miselne sposobnosti. 

 

• Ustekleničeni prelivi, marinade in sirupi 

Pozorno preberite sestavine na etiketi. Mnogi od teh izdelkov imajo 
presenetljivo velike količine koruznega sirupa z visoko vsebnostjo fruktoze. To pa 
je ista stvar, ki je v sodi. Povezana je z različnimi zdravstvenimi težavami, vključno 
z izgubo spomina in upadom možganske zmogljivosti. Namesto tega poskusite 
sami zmešati solatne prelive. 

 

 



   

  

MEDITERANSKA PREHRANA HRANI SRCE IN 

MOŽGANE 

 
Več dokazov kaže, da izbira mediteranske prehrane ni povezana le z zdravjem 

srca, ampak tudi izboljšanjem kognitivnih funkcij in debelino možganske 

skorje.  

Dobrobiti mediteranskega načina prehranjevanja predvsem za zdravje srca in 

ožilja so znane že dolgo. Zdaj pa so raziskovalci ugotovili, da tovrsten način 

prehrane pomaga tudi starostnikom pri ohranjanju zdravja možganov in 

zmanjšanje upada kognitivnih sposobnosti. Upad kognitivnih (miselnih) 

sposobnosti je ena od značilnosti stanj kot sta demenca in Alzheimerjeva 

bolezen. Dve novejši raziskavi sta zdaj pokazali, da so možgani starejših ljudi, ki 

uživajo mediteransko prehrano, bolj zdravi in da je pri njih tveganje za kognitivne 

spremembe v kasnejših letih življenja manjše.  



   

  

»Naša študija kaže, da prehrana vpliva na strukturne spremembe v možganih, ki 

so povezane s sindromom demence,« je za Medscape Medical News povedala 

vodilna avtorica študije Rosebud O. Roberts, profesorica epidemiologije in 

nevrologije na Kliniki Mayo v zvezni državi Minnesota.  Told Medscape Medical 

dodaja, da študija pomaga ljudem uvideti, kako lahko sami vplivajo na 

zmanjšanje tveganja za demenco. 

Nova raziskava Klinike Mayo je zajela podatke 672 ljudi, ki v času začetka študije 

leta 2004 niso imeli diagnosticirane demence, niso živeli v hospicu ali imeli 

neozdravljive bolezni. Stari so bili med 70 in 89 let. Opisali so prehranske navade, 

opravili določene teste za oceno spomina in druge funkcije ter sposobnosti 

dojemanja in izražanja ter kognitivnih motenj. Z magnetno resonanco (MRI) so 

raziskovalci merili tudi debelino možganske skorje na več mestih. 

Raziskovalci so pri starostnikih, ki so dosegli višje rezultate v doslednem sledenju 

mediteranske diete, opazili večjo debelino možganske skorje v vseh možganskih 

režnjih. Še posebej višji vnos stročnic in rib je bil povezan z večjo debelino 

možganske skorje, so zapisali v strokovni reviji Alzheimer’s and Dementia. 

Nasprotno pa so med tistimi, ki so uživali več ogljikovih hidratov in sladkorja, 

izmerili nižjo gostoto.  

Mediteranski način prehranjevanja sicer vključuje veliko zelenjava, polnozrnatih 

žitaric, stročnice, malo rdečega mesa in več perutnine, oreščke, sadje, …  

Metaanaliza 18 študij je tudi pokazala, da je pogosto uživanje mediteranske 

prehrane povezana z izboljšano pozornostjo, spominom in sposobnostmi 

izražanja, poleg tega pa se upočasni upad kognitivnih sposobnosti. 

 

 

 



   

  

HRANA IN DELOVANJE MOŽGANOV STA ZELO 

POVEZANA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrana je pomembna za zdravo in optimalno 

razmišljanje, pomnjenje, koncentracijo, zbranost 

in spomin, zato je pomembno, da izberemo 

hrano, ki kognitivne sposobnosti okrepi. 

Živila, bogata z antioksidanti, vitamini, minerali, encimi, vlakninami in z 

zdravimi maščobami je tista, ki je za naše možgane zelo priporočljiva. 

 

 

 



   

  

KATERA JE HRANA, KI NAJBOLJE VPLIVA NA 

DELOVANJE MOŽGANOV? 

 

• Avokado 

Avokado vsebuje veliko zdravih maščob, poleg tega pa tudi vlaknine, encime in 

antioksidante. Vsebuje tudi folate, ki preprečujejo nastajanje krvnih strdkov v 

možganih ter pomagajo izboljšati kognitivne funkcije, še posebno pomnjenje in 

koncentracijo. 

 

Vsebuje tudi vitamina B in C ter beljakovine in najmanj sladkorja, če ga 

primerjamo z drugim sadjem. 

 

• Pesa 

Pesa zaradi visokih vrednosti antioksidantov, deluje zelo močno protivnetno, 

deluje in preprečuje obolevnost za rakom ter spodbuja odstranjevanje strupov iz 

telesa. 

 

 

 

 

 



   

  

Naravni nitrati iz pese povečujejo pretok krvi v možganih in pomagajo k 

njihovemu boljšemu delovanju. Prav tako pesa pospešuje zmogljivost in dviga 

energijo. 

 

• Borovnice 

Borovnice spadajo med sadje, ki ima najvišjo vrednost antioksidantov, vključno z 

vitamini C, K ter z vlakninami. Vsebujejo galično kislino, ki možgane ščiti pred 

degeneracijo in stresom. 

 

 

 

• Brokoli 

Brokoli je ena izmed najboljše hrane na svetu, saj vsebuje veliko vitamina K in 

holina, prav tako vitamina C, ki vsi pomagajo k dobremu možganskemu 

delovanju. 

 

 

 



   

  

• Zelena 

Zelena vsebuje zelo veliko antioksidantov in polisaharidov, zato deluje kot 

naravno protivnetno sredstvo ter ublaži simptome zaradi vnetij in spodbudi 

dobro delovanje možganov. 

 

 

• Kokosova maščoba 

Kokosova maščoba zavira delovanje celic, ki so odgovorne za vnetja ter pomaga 

pri izgubi spomina. 

 

 

 

 

 

 



   

  

• Temna čokolada 

Čokolada vsebuje flavonole, ki imajo antioksidativne in protivnetne lastnosti, 

prav tako lahko pomaga znižati krvni tlak in izboljša pretok krvi v možgane in v 

srce. 

 

 

• Ekstra deviško oljčno olje 

 

 

 

Olivno olje vsebuje številne antioksidante, ki so prava in izvrstna hrana za 

možgane. Zahvaljujoč močnim antioksidantom, znanim kot polifenoli, ki jih 

najdemo v olju, izboljšujejo učenje in spomin ter preprečujejo spremembe, ki 

nastajajo zaradi staranja. Prav tako olivno olje preprečuje nastanek poškodb, ki 

povzročajo Alzheimerjevo bolezen. 



   

  

 

• Zelena listnata zelenjava 

Zelena  listnata zelenjava je polna vitaminov A in K, ki preprečujeta vnetja, 

povečujeta dobro delovanje možganov in ohranjata dober spomin. 

 

 

 

 

• Rožmarin 

 

Rožmarin pomaga ščititi možgane pred poškodbami, ščiti možganske celice pred 

poškodbami, ki nastajajo zaradi prostih radikalov ter jih ščiti pred starostno 

degeneracijo. 

 

 

 



   

  

 

• Kurkuma 

 

Kurkumin iz kurkume spada med enega izmed najmočnejših protivnetnih snovi, 

prav tako pospešuje vnos kisika v možgane, s čimer izboljšuje njihovo delovanje. 

 

• Orehi 

 

Orehi vsebujejo zelo veliko antioksidantov, vitaminov in mineralov, zaradi česar 

izboljšujejo dobro možgansko delovanje, vitamin E pa tudi preprečuje pojav 

Alzheimerjeve bolezni. 

 

 

 

 


