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T U K  V  P O T R A V E  

P r í p r a v a  
Niektoré potraviny obsahujú veľa tuku, iné málo. Príliš tučná potrava vedie k tráviacim, srdcovým a obehovým 
problémom. Vysoký príjem tukov vedie k vysokej hladine cholesterolu, ktorá je jednou z príčin srdcovo-cievnych 
ochorení. V potravinovej pyramíde je tuk na jej vrchole, čo znamená, že ho máme používať obmedzene. 

P r o b l é m  
Ktoré potraviny majú vysoký obsah tukov ? Sú to rastlinné alebo živočíšne potraviny?  

P o m ô c k y  
hnedé papierové sáčky, olej, margarín, maslo, syr, slanina, banán, tatárska omáčka, syr a pod., (namiesto 
papierového sáčku môžete použiť papierové obrúsky, do ktorých zabalíte testovanú potravinu) 

P o s t u p  
1. Over si, či svetlo neprechádza papierovým sáčkom. 
2. Otri olej na papier. 
3. Podrž sáčok vo svetle a zisti, aké zmeny nastali. 
4. Týmto istým spôsobom otestuj pripravené vzorky potravín. 
5. Nakoniec vyhodnoť svoje pozorovania. 

Z h r n u t i e  
Ak sa na sáčku alebo obrúsku objavia mastné škvrny, dokazuje to prítomnosť tuku. 

Z a d a n i a  
Tuky sú dôležitou zložkou výživy. Poskytujú nám: 
         - mastné kyseliny, potrebné pre rast, 
         - kalórie pre telesnú energiu, 
         - prenos niektorých vitamínov. 
 
U ľudí, ktorí konzumujú priveľa potravín s vysokým obsahom tukov, môže dôjsť k výskytu rakoviny a k obezite. 
Zvýšená hladina nasýtených tukov a cholesterolu v našej potrave prináša vyššie riziko srdcových ochorení. 
Jedlo s nízkym obsahom tukov nám umožní pestrú stravu so všetkými živinami bez zvyšovania kalorických 
potrieb, pretože tuky majú dvojnásobnú kalorickú hodnotu. Strava s nízkym obsahom nasýtených tukov 
a cholesterolu nám pomôže udržať želateľnú hladinu cholesterolu v krvi. U dospelého je táto hladina pod 
200mg/dl. Inak dochádza k zvýšenému výskytu srdcových ochorení a toto riziko sa zvyšuje vysokým tlakom, 
fajčením, cukrovkou, obezitou. Obsah cholesterolu v krvi sa zvyšuje s množstvom jedla, obsahujúceho vysoké 
percento nasýtených tukov a cholesterolu, i s vysokou kalorickou hodnotou. Tak sa vnútorné steny ciev (artérií) 
pokryjú tukom. Tukové nánosy sa postupne zväčšujú, cievy sa zužujú. Dôsledkom toho čoraz menej krvi 
pretečie zúženým otvorom do tkanív a orgánov, ktoré sú závislé od prísunu krvi.  
Takáto situácia nastane pri konzumácii nielen takzvaných viditeľných tukov (z bravčovej masti, slaniny...), ale 
omnoho viac tukov pochádza z potravín, ktoré obsahujú takzvané skryté tuky, ako napríklad vaječné žĺtky, 
zmrzlina, cestoviny, vysmážané potraviny. 
 
Mastné kyseliny sú stavebné bloky z tukov. 
 
Cholesterol je voskovitá hmota podobná tuku, ktorá sa nachádza v každej živočíšnej bunke a ktorú vyrába 
pečeň. Je vo všetkých potravinách živočíšneho pôvodu ( najmä vo vaječnom žĺtku, mäse z vnútorností, tučnom 
mäse, bravčovej masti, smotane, plnotučnom mlieku a tučných syroch ). 
 
Nasýtené tuky sú tuky, ktoré sú pri izbovej teplote v tuhom stave a nájdeme ich v živočíšnych produktoch ako 
mäso, vajcia, bravčová masť, maslo, smotana, plnotučné mlieko a tučné syry. Sú aj v tuhých 
a hydrogenizovaných rastlinných tukoch, kokosovom a palmovom oleji a prášku do pečiva. 
 
Nenasýtené tuky sú tuky, ktoré sú obyčajne za izbovej teploty tekuté a nachádzajú sa v semenách rastlín 
(slnečnica, kukurica, sójové zrná, arašidy, olivy). 
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A preto: 
1. Zredukujte konzumovanie tučného mäsa. 
2. Uprednostnite konzumáciu kurčaťa, morky, rýb. 
3. Vyhýbajte sa plnotučnému mlieku. 
4. Zredukujte prípravu jedál z tuku, obmedzte používanie masti, margarínu a masla. 
5. Jedzte len málo tučné syry. 
6. Vyhýbajte sa jedlám s vysokým obsahom cukrov, z nich sa tvoria triglyceridy. Patria sem 

cestoviny, džemy, sladké pečivo, sladké okysličené nápoje a čokoláda. 
 
Potraviny s vysokým obsahom tukov: slanina, maslo, syry, čokoláda, smotana, šunka, bravčová masť, 
zmrzlina, majonéza, oriešky, pizza, cestoviny, plnotučné mlieko. 
Potraviny s nízkym obsahom tukov: strukoviny, chlieb, kukurica, kura, ryby, obyčajné mlieko a jogurt, 
zemiaky, ryža, špagety, morka, karfiol, kapusta, zemiaky, mrkvy, paprika, jablká, hrušky. 
Málo tučné syry: málo tučný tvarohový syr, tavený tvarohový syr, mozzarela – čiastočne odtučnený. 
Tučné syry: tvrdý syr, tavený syr, švajčiarske syry. 
 
 Tuky:  na tanieri – 3 sekundy 
    v ústach – 30 sekúnd 
    v žalúdku – 30 minút 
    v cievach – 30 rokov 
       Nechajte si ich na tanieri ! 
 


