
PRIPOMOČKI

Potrebujete nasvet, informacije in podporo pri prehrani LCHF?

Pridružite se nam!
Smo skupnost navdušencev nad keto in LCHF-prehrano. Med nami so začetniki, 
veterani, kot sta Staša in Gašper Grom, ki sodelujeta z neprecenljivimi nasveti, pa 
tudi vsi vmes. Gašper, ki sledi LCHF že od leta 2007, je praktično slovenski LCHF-
pionir, Staša pa mojstrica LCHF-receptov. Drug drugemu nudimo oporo, znanje in 
kak strokoven nasvet. Naša ekipa dnevno odgovarja na številna vprašanja, ki se žal 
izgubijo v zasebni komunikaciji. Zakaj ne bi tega delili z vsemi in se tako skupaj učili 
in napredovali? 

www.facebook.com/groups/LCHFgrom/

Kaj jesti na LCHF ...
Resnica o maščobah
Če to berete, ste najbrž že slišali za LCHF in o tem, kako pomembno je uživati več maščob in manj 
ogljikovih hidratov. Kljub temu prehod na prehrano LCHF oziroma ketogeno dieto ne pomeni, 
da je priporočljivo jesti kar katerokoli maščobno živilo. Sončnično olje, orehi ... nezaželeno za 
kogarkoli, ampak pogost »nesporazum« prav pri LCHF. V preteklosti ste velikokrat slišali, kako 
se je treba izogibati nasičenim maščobnim kislinam (več na strani 3). Danes vemo o maščobah 
bistveno več: najbolj škodljive maščobe so večkrat nenasičene, predvsem v hrani pogosta 
linolna kislina (omega-6), katere poraba se je – prav zaradi boja proti namišljenemu sovražniku: 
nasičenim maščobnim kislinam – v zadnjih desetletjih potrojila.
To vemo med drugim tudi zato, ker obstaja precej podatkov o koncentraciji linolne kisline v maščevju ljudi, ki se prehranjujejo 
po uradnih prehranskih smernicah: leta 1958 je bilo povprečje linolne kisline v podkožnem maščevju 9,1 %, leta 2008 pa 21,5 
%. Ker se porast porabe z omega-6 bogatih rastlinskih olj skoraj popolnoma prekriva s širitvijo pojava debelosti, znanstveniki 
upravičeno mislijo, da je med pojavoma vzročno-posledična povezava. To kažejo tudi raziskave: količina omega-6 v telesu je 
povezana s srčno-žilnimi obolenji, sladkorno boleznijo, debelostjo in celo astmo. Previsok vnos maščobnih kislin omega-6 
namreč lahko spodbuja tiho potekajoča vnetja, ki z leti prerastejo v resne bolezni.
Težava z linolno kislino je, da jo dejansko moramo zaužiti s hrano, saj je telo ne zna tvoriti samo, jo pa nujno potrebuje. A tu je 
trik: v primeru linolne kisline reklo »od viška ne boli glava« ne drži. Prej nasprotno: linolno kislino moramo uživati, a v majhnih 
količinah. Današnja, lahko dostopna trgovinska hrana je ima več kot preveč in tudi če bi izbirali samo živila z nizkim deležem 
linolne kisline (na primer maslo), bi je dobili dovolj.
Kako preveč linolne kisline škodi? Ker so nenasičene in večkrat nenasičene maščobne kisline izjemno nestabilne, so nagnjene k 
oksidaciji. S študijami srčnih bolnikov so ugotovili, da presežek omega-6 v hrani »okvari« holesterol LDL. Ta postane res škodljiv, 
šele ko oksidira – oksidacija LDL pa se začne z omega-6, ki pride do LDL delcev. Holesterol z vezanimi nasičenimi maščobnimi 
kislinami ne oksidira! 

Povzetek
Linolna kislina sicer pomaga znižati skupni holesterol in holesterol LDL, a tudi:
• poveča možnost oksidacije LDL in drugih lipoproteinov,
• poveča količino škodljivih, majhnih LDL delcev (LDL z velikimi, puhastimi delci ni škodljiv, celo koristen je),
• znižuje raven holesterola HDL,
• poveča raven trigliceridov v krvi.

Vir:
DINICOLANTONIO, J.J. in O’KEEFE, J.H., 2018. Omega-6 vegetable oils as a driver of coronary heart disease: the oxidized linoleic acid hypothesis. Open Heart, letn. 5, 
št. 2, str. Doi: 10.1136/openhrt-2018-000898
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Oreščki, semena in rastlinska olja
Ne glede na to, ali ste se odločili za prehrano LCHF ali ne – poskušajte jesti čim manj živil, 
bogatih z večkrat nenasičenimi maščobnimi kislinami. Iz spodnjih grafov izbirajte tista 
živila, ki imajo čim manjše rdeče »deleže«, poleg rastlinskih virov smo za primerjavo vključili 
tudi maslo. Za privržence prehrane LCHF smo pri oreščkih in semenih dodali še podatek o 
vsebnosti ogljikovih hidratov.
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Meso in mesni izdelki
Ob omembi nasičenih maščobah večina pomisli na maščobe živalskega izvora. Marsikdo 
ti dve poimenovanji zmotno uporablja kot sinonima, med njimi tudi nekateri strokovnjaki. 
Kot je razvidno iz spodnjih grafov, enačba »živalske maščobe« = »nasičene maščobe« ne 
velja. Živalske maščobe so sestavljene iz približno enakih delov nasičenih maščobnih kislin 
na eni strani in enkrat- ali večkrat nenasičenih maščobnih kislin na drugi strani. Piščančje 
meso tako izmed vseh maščob vsebuje samo 25 % nasičenih, pri govedini je razmerje med 
nasičenimi, enkrat- in večkrat nenasičenimi maščobnimi kislinami enakovredno. V slanini je 
največ (44 %) enkrat nenasičenih maščobnih kislin, večkrat nenasičenih je 11 %, nasičenih pa 
33 %. Več nasičenih maščob je v mlečni maščobi – v maslu na primer okrog 65 %. Živila z največjim deležem nasičenih maščobnih 
kislin so kokosovo, palmovo in kakavovo olje. A kot smo videli v uvodu: s tem ni nič narobe. Problematičen je previsok vnos večkrat 
nenasičenih maščobnih kislin – posebej linolne kisline (omega-6)
Pomembno! V maščobi pašnih živali je v primerjavi z živalmi iz običajne reje delež večkrat nenasičenih maščobnih kislin manjši. 
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Ribe in morski sadeži
Uživanje rib je priporočljivo. Pri večini rib je količina maščobnih kislin omega-3 večja od omega-6. 
Na prehrani LCHF so prva izbira mastne ribe, pozor pa pri nekaterih školjkah in rakih, saj lahko 
vsebujejo nekaj izkoristljivih ogljikovih hidratov (dagnje, rarog, ostrige).


