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IZVLEČEK
Paleolitska prehrana je način prehranjevanja, ki z uporabo živil, ki so nam danes na voljo,
posnema prehrano, ki naj bi jo v obdobju paleolitika uživale različne vrste človečnjakov.
Cilji diplomskega dela so bili raziskati prehrano človeških prednikov, predstaviti moderni
paleolitski način prehranjevanja in ga primerjati s smernicami zdravega prehranjevanja ter
predstaviti izkušnje posameznikov, ki so se poskusno prehranjevali na paleolitski način.
Ugotavljali smo, ali uživanje paleolitske prehrane ugodno vpliva na dejavnike tveganja za
pojav kroničnih nenalezljivih bolezni.
V empirični del raziskave smo vključili 9 prostovoljcev, ki so se 4-5 tednov prehranjevali
paleolitsko. Prostovoljci so uživali meso, zelenjavo, sadje, semena, oreščke, jajca, gobe ter
maščobe (svinjska mast, oljčno in kokosovo olje idr.), niso pa uživali žit in žitnih izdelkov,
mleka in mlečnih izdelkov, stročnic, sladkorjev in predelanih rastlinskih olj (sončnično,
repično olje idr.). Na prostovoljcih so bile opravljene antropometrične meritve pred in po
enomesečnem prehranjevanju na paleolitski način, ocenjena pa je bila tudi intenzivnost
telesne aktivnosti v času trajanja raziskave. Prostovoljci so en teden vodili prehranski
dnevnik, ki je bil analiziran s programom OPKP. Ugotovili smo, da se intenzivnost telesne
aktivnosti udeležencev med raziskavo ni spremenila. Kratkotrajno uživanje paleolitske
prehrane je imelo pozitivne učinke na počutje posameznikov, vsem prostovoljcem se je znižal
delež telesne maščobe, z izjemo enega pa se je vsem zmanjšala tudi telesna masa.
Na podlagi rezultatov smo zaključili, da je paleolitski način prehranjevanja ugodno vplival na
dejavnike tveganja za pojav kroničnih nenalezljivih bolezni (telesna masa, odstotek telesne
maščobe), vendar bi bilo naše ugotovitve potrebno potrditi na večjem številu prostovoljcev z
dodatnimi meritvami biokemijskih parametrov.
Ključne besede: paleolitska prehrana, kronične nenalezljive bolezni, zdravo prehranjevanje,
telesna aktivnost
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ABSTRACT
The paleolithic diet is a diet which imitates the nutrition eaten by various species of
hominoids living in the paleolithic era by using foodstuffs available today. The objectives of
our thesis were to research the nutrition of human ancestors, to describe a modern paleolithic
diet and compare it to healthy dietary guidelines and present experience of individuals who
were experimentally eating a paleolithic diet. The aim was to determine whether consuming a
paleolithic diet could have beneficial effects on risk factors for non-communicable diseases.
Our study included 9 volunteers who were consuming a paleolithic diet for 4-5 weeks. Their
diet consisted of meat, vegetables, fruits, seeds, nuts, eggs, mushrooms and fats (lard, olive
oil, coconut oil and others), whereas cereal grains, dairy products, legumes, refined fats and
sugar were not allowed. The volunteers overcame anthropometric measurements before and
after eating the paleolithic diet. We estimated the intensity of their physical workouts and the
volunteers kept food diaries for a week, which have been entered into the OPKP computer
program. We established that the intensity of the volunteers’ physical workouts did not
change during the study, that a short-term consumption of a paleolithic diet has beneficial
effects on the well-being of the volunteers and that all the volunteers lost body fat and
(excluding one volunteer) body weight.
Our findings show that the paleolithic diet has beneficial effects on risk factors for noncommunicable diseases (body weight, body fat percentage), however, further studies on a
larger number of volunteers with additional biochemical parameter measurements are
necessary.
Key words: paleolithic nutrition, chronic non-communicable diseases, healthy dieting,
physical activity
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UVOD

Danes ima vedno več ljudi prekomerno telesno maso ali pa so debeli, kar je povezano z
naraščajočim številom obolelih za kroničnimi nenalezljivimi boleznimi (KNB), kot so
sladkorna bolezen tipa 2, metabolni sindrom, ateroskleroza idr. Raziskave kažejo, da se tudi
Slovenci ne prehranjujemo zdravo (Artnik idr., 2012). V upanju, da bi izgubili telesno maso,
se ljudje običajno poslužujemo različnih diet. Ker pa jih obstaja veliko, težko vemo, katera bi
bila za nas primerna. Večinoma so diete kratkotrajne, njihov učinek pa ni vedno tak,
kakršnega smo pričakovali. Študije namreč kažejo, da večina ljudi, ki se udeleži
shujševalnega programa ali je na dieti, sčasoma (v roku petih let) pridobi vso izgubljeno maso
nazaj (Anderson, Konz, Frederich in Wood, 2001). Sprememba življenjskega sloga in
ustvarjanje novih prehranjevalnih navad sta verjetno najpomembnejša razloga, zakaj
nekaterim uspe izgubiti telesno maso in je ne pridobiti nazaj. V pričujočem diplomskem delu
bomo predstavili enega izmed načinov prehranjevanja, ki človeku pomaga, da začne o
prehrani razmišljati drugače. To je paleolitska prehrana, katere načelo je, da naj bi za
ohranjanje svojega zdravja uživali polnovredno hrano, z uživanjem katere so se naši predniki
razvijali že v času paleolitika. Paleolitsko prehrano bomo primerjali s smernicami zdravega
prehranjevanja in poskušali ugotoviti ali bi uživanje paleolitske prehrane lahko ugodno
vplivalo na dejavnike tveganja za KNB, kot so povečana telesna masa, visok indeks telesne
mase (ITM), trebušna debelost, povišan krvni tlak, visoka koncentracija trigliceridov v krvi,
inzulinska rezistenca (odpornost celic na delovanje inzulina) idr.
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2
2.1

TEORETIČNI DEL
Evolucija človeka

Evolucija človeka se nanaša na evolucijski proces, ki je vodil do pojava modernih ljudi.
Čeprav ta proces sega veliko dlje v preteklost, smo se za potrebe diplomskega dela
osredotočili na evolucijsko zgodovino družine Hominidae (človeku podobne opice) oz. bolj
natančno tribusa Hominini (hominini ali človečnjaki) (Goodman idr., 1990).
Med hominide spadajo moderni Homo sapiens in njegovi izumrli sorodniki izpred zadnjih
sedem milijonov let. Najstarejša znana hominida sta Sahelanthropus tchadensis iz Čada (star
približno sedem milijonov let) in Orrorin tugenensis iz Kenije (6,0-5,7 mio let). Naslednji
najstarejši človečnjaki so Ardipithecus kadabba (Etiopija, približno 5,8 mio let) in Ar.
ramidus (Etiopija, približno 4,4 mio let), Australopithecus anamensis (Kenija, približno 4,13,9 mio let), A. afarensis (Etiopija, Tanzanija in mogoče Kenija, 3,6-3,0 mio let), A.
bahrelghazali (Čad, približno 3,5 mio let), Kenyanthropus platyops (Kenija, približno 3,5 mio
let), A. garhi (Etiopija, približno 2,5 mio let) in A. africanus (južna Afrika, star približno 2,92,0 mio let). Iz teh najzgodnejših človečnjakov naj bi se razvila rodova Paranthropus (s tremi
znanimi podvrstami) in Homo (Kuipers, Joordens in Muskiet, 2012).
Najzgodnejše vrste, ki jim je bilo dodeljeno rodovniško ime Homo so Homo rudolfensis, H.
habilis in H. erectus v širšem smislu, vključno s H. ergasterjem (vzhodna Afrika, pred
približno 2,0-1,8 mio let). Ti naj bi bili predniki azijskega H. erectusa, H. heidelbergensisa
(Afrika, Evrazija, približno 0,6-0,3 mio let), H. neanderthalensisa (Evrazija, 0,4-0,03 mio let)
in H. sapiensa (od približno 0,2 mio let dalje). Pred kratkim odkrit H. floresiensis (0,0950,013 mio let) in prej neznani človečnjaki iz jame Denisova (približno 0,05-0,03 mio let)
kažejo na to, da naj bi v nedavni preteklosti več različnih linij človečnjakov soobstajalo z
modernimi ljudmi (Kuipers, Joordens in Muskiet, 2012).
Slika 1 prikazuje shemo verjetnih filogenetskih povezav znotraj družine Hominidae. Opazimo
lahko, da je v zgodovini človeških prednikov v več točkah soobstajalo več različnih vrst
človečnjakov.
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Slika 1: Shema verjetnih filogenetskih povezav znotraj družine Hominidae.
Mya: milijonov let nazaj, H.: Homo, Au.: Australopithecus, K.: Kenyanthropus, P.: Paranthropus, Ar.: Ardipithecus, O.:
Orrorin, S.: Sahelanthropus.
Vir: (Tattersall, I.: Comparative cognition and behaviour reviews, 2008)
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2.1.1 Rod Australopithecus (avstralopiteki)
Rod avstralopitekov se je razvil v vzhodni Afriki pred približno štirimi milijoni let, preden se
je razširil po kontinentu in pred približno dvema milijonoma let izumrl. V tem obdobju so se
razvile različne vrste avstralopitekov, vključno z vrstami Australopithecus anamensis, A.
afarensis, A. sediba in A. africanus. Med akademiki vladajo različna mnenja glede uvrščanja
vrst A. robustus in A. boisei med avstralopiteke. Če da, se ti dve vrsti poimenuje »robustni«
avstralopiteki, ostale pa »gracilni« (Preglednica 1), nekateri pa so mnenja, da bi robustni vrsti
morali imeti svoje rodovniško ime in sicer Paranthropus. Arheologi in paleontologi so
mnenja, da so imeli avstralopiteki pomembno vlogo v evoluciji človeka in da naj bi se v
Afriki pred približno dvema milijonoma let ena od vrst avstralopiteka sčasoma razvila v rod
Homo (Zihlman, Cronin, Cramer in Sarich, 1978).
Preglednica 1: Razdelitev in časovna umestitev vrst rodu Australopithecus.
A.

Kenyanthropus

bahrelghazali

platyops

gracilni

gracilni

gracilni

gracilni

3,6-3,0

3,5

3,5

2,5

Vrsta

A. anamensis

A. afarensis

Tip telesa

gracilni
4,1-3,9

Obdobje obstoja
(mio let)

A. garhi

A.

A. boisei

A. robustus

A. sediba

gracilni

robustni

robustni

gracilni

2,9-2,0

2,3-1,2

2,0-1,2

2,0

africanus

Vir: ("Australopithecus," 2013), (Kuipers, Joordens in Muskiet, 2012)

2.1.1.1 Prehrana avstralopitekov
O prehrani hominidov, ki so živeli pred pripadniki roda Homo, je znanega zelo malo, saj za
seboj niso pustili arheoloških sledi. Posledično so znanstveniki sprejeli sklepe glede njihove
prehrane na podlagi interspecifične (medvrstne) primerjave zobne morfologije, biomehanične
rekonstrukcije, pregleda mikroobrabe zob, analize izotopa ogljika in elementov v sledovih,
analize ostankov hrane na arheoloških najdiščih, diagnoze primerov presnovnih bolezni, ki jih
je povzročila prehrana, idr. (Walker, 1981). Nekateri raziskovalci poudarjajo pomembnost
živalske hrane v prehrani zgodnjih hominidov (DART, 1949), drugi so mnenja, da so bili
primarno prilagojeni na uživanje rastlinske hrane, kot so semena trav in koreninice (Wolpoff,
1973). Trenutno soglasje glede prehrane avstralopitekov je, da so uživali mesnato sadje in
liste (Sponheimer in Lee-Thorp, 1999).
Primerjalna anatomija zob naših prednikov pokaže, da je imel Sahelanthropus debelo
sklenino, podobno sklenini današnjih orangutanov, kar kaže na to, da bi lahko užival podobno
(trdo) hrano, značilno za objezersko vegetacijo. Ardipithecus ramidus pa naj bi imel tanko
sklenino in manjše zobe v primerjavi s kasnejšimi hominini. Taka morfologija zob se sklada z
4
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delno kopensko nišo vsejedcev in sadjejedcev. Užival naj bi mesnato sadje in mlade, mehke
liste. Študije na spremembah v morfologiji lobanje in zob, kot so velikost in oblika zob,
struktura sklenine in biomehanika čeljusti, kažejo na to, da sta imela Australopithecus in
Paranthropus izrazite čeljusti, relativno ravne kočnike, majhne sekalce in debelo sklenino,
kar naj bi bilo primerno za lomljenje in trenje majhne, trde, krhke hrane, kot so sadje, oreščki
in podzemni založni organi (PZO), ne pa za predelavo žilave rastlinske hrane in mesa
(Kuipers, Joordens in Muskiet, 2012).
Teaford in Ungar sta v članku iz leta 2000 z analizo velikosti in oblike zob, strukture sklenine,
mikroobrabe zob in biomehanike čeljusti opisala prehrano Ardipithecusa ramidusa in
zgodnjih gracilnih avstralopitekov (A. anamensis, A. afarensis in A. africanus) ter jo
primerjala s prehrano danes živečih človeku podobnih opic. Ugotovila sta, da je relativna
velikost sekalcev vseh treh avstralopitekov majhna, kar bi lahko pomenilo, da so te vrste
dajale manj poudarka hrani, ki je zahtevala obsežno uporabo sekalcev, kot so na primer sadeži
s trdo lupino in mesnati sadeži, katerih meso se drži velikega, trdega semena. Oblika zob,
predvsem relativno ravnih, topih kočnikov kaže, da bi imeli zgodnji hominidi težave pri
drobljenju trde, upogljive hrane, kot so mehke prevleke semen ter žile in stebelca listov,
precej verjetno pa je, da so bili sposobni predelati popke, cvetove in poganjke. Iz istega
razloga naj ne bi bili sposobni predelati mesa, saj njihovi zobje niso imeli ostrih strižnih
površin, potrebnih za rezanje take hrane. Glede na to, da so uživali trdo hrano (semena), se je
temu primerno razvila tudi sklenina, ki je pri teh vrstah precej debela, kar je preprečevalo
lomljenje zob zaradi abrazivne hrane. Mikroobraba zob A. afarensisa naj bi kazala na to, da
so ti hominidi začeli izkoriščati savanske vire hrane, da so se osredotočali predvsem na mehko
sadje, v svojo prehrano pa naj bi začeli vnašati abrazivne kopenske vire, ki so zahtevali
smukanje s sekalci (Teaford in Ungar, 2000). Ryan in Johanson sta mnenja, da je bila
mikroobraba sekalcev A. afarensisa podobna mikroobrabi sekalcev danes živečih goril in
pavijanov, kar naj bi kazalo na to, da so sekalce uporabljali za smukanje kašastih delov
rastlin, kot so semena, korenine in rizomi (Ryan in Johanson, 1989). Mikroobraba zob A.
africanusa naj bi po Kuipersu in sodelavcih kazala na to, da je užival žilave liste, trave in
stebla (Kuipers, Joordens in Muskiet, 2012), Teaford in Ungar pa menita, da naj bi se še
vedno osredotočal na uživanje mehkega sadja, še posebej takega, za uživanje katerega je bila
potrebna le zmerna raba sekalcev (Teaford in Ungar, 2000). Članek avtorja zaključita z
razpravo, ki pravi naslednje: »Struktura sklenine ter velikost zob Ardipithecusa ramidusa
namigujeta na to, da se je kmalu zgodila prehranska sprememba. A. anamensis naj bi bil prvi
hominid, pri katerem se je sklenina začela debeliti. To naj bi pomenilo, da bi lahko bil prvi, ki
5
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je učinkovito prestal funkcijske potrebe trdih in abrazivnih predmetov v svoji prehrani. A.
afarensis je imel podobno relativno velikost zob in verjetno debelino sklenine, vendar pa je
kazal veliko povečanje v krepkosti spodnje čeljusti, kar naj bi kazalo na pomembnost trde,
abrazivne hrane v njegovi prehrani. Pri A. africanusu je prišlo do povečanja kočnikov in
podočnikov, kar nakazuje na povečanje velikosti in abrazivnosti hrane. Nasprotno pa robustne
vrste avstralopitekov kažejo specializacijo lobanjskih kosti in zob in mikroobrabo zob zaradi
trdih predmetov, kar nakazuje na ogromen razhod v prilagoditvenih strategijah hranjenja.«
(Teaford in Ungar, 2000).
Sponheimer in Lee-Thorp sta na podlagi analize izotopa ogljika 13C na 3 milijone let starem
primerku Australopithecusa africanusa (gracilni avstralopitek) iz Makapansgata iz južne
Afrike pokazala, da je užival sadje in liste, kot to počne moderni šimpanz, poleg tega pa tudi
velike količine trav in ostričevk oziroma živali, ki so uživale te rastline, ali oboje. Po mnenju
avtorjev bi to lahko bil dokaz, da so avstralopiteki (vsaj A. africanus) uživali visoko
kvalitetno živalsko hrano še pred razvojem kamenega orodja in pojava rodu Homo
(Sponheimer in Lee-Thorp, 1999).
Ista avtorja sta analizirala izotop ogljika pri 1,8-1,0 mio let starem Paranthropusu robustusu
(robustni avstralopitek) iz Swartkransa v južni Afriki. Analiza je pokazala, da ima primerek
podobne vrednosti izotopa ogljika

13

C kot gracilni predstavnik avstralopitekov. Ti podatki,

vključno z dejstvom, da je pri A. africanusu opazno začetno stanje lobanjsko-dentalne
specializacije P. robustusa, lahko pomenijo, da sta ti dve vrsti uživali podobno hrano, vendar
jo je bolj specializirani P. robustus užival bolj učinkovito. Ta naj bi v hrano vključeval večji
del trde, viskozne hrane, ki jo je predelal z usti, A. africanus pa bi zaradi slabše razvitih
žvekalnih mišic do nje lahko prišel le s pomočjo kamenega orodja (Sponheimer in Lee-Thorp,
1999). Datuma zadnjega pojava A. africanusa in prvega pojava P. robustusa se nekoliko
prekrivata (Sinclair, Leakey in Norton-Griffiths, 1986), zato je povsem mogoče, da je bil
robustni predstavnik avstralopitekov bolje usposobljen za predelavo hrane, ki jo je užival tudi
A. africanus, kar bi lahko vodilo v izumrtje slednjega (Sponheimer in Lee-Thorp, 1999). V
študiji mikroobrabe zob fosilnih avstralopitekov iz leta 1979 je antropolog Alan Walker podal
idejo, da so bili robustni avstralopiteki večinoma frugivorni (sadjejedi). Uživali naj bi sadje,
zelenjavo in gomoljnice (Rensberger, 1979). Zgodnje analize mikroobrabe zob A. africanusa
in P. robustusa so pokazale, da je imel A. africanus v primerjavi s P. robustusom na zobnih
ploskvah manj znakov mikroobrabe in več prask. To naj bi bil znak, da je Paranthropus
robustus užival trdo in krhko hrano, kot so oreščki in semena (Grine, 1987). Novejše analize
obrabe zobnih ploskev potrjujejo zgodnejše delo, poleg tega pa predlagajo še, da naj bi P.
6
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robustus užival trdo hrano primarno kot nadomestni vir, med tem ko naj bi A. africanus užival
mehansko tršo hrano (Scott idr., 2005). Enako mnenje o prehrani robustnih avstralopitekov je
imel tudi Walker, ki je že leta 1981 napisal članek o njihovi prehrani. Dvomil je, da so
avstralopiteki uživali velike količine mesa, saj je s pomočjo zgoraj navedenih načinov
določanja prehrane prišel do sklepa, da je malo verjetno, da je robustni avstralopitek jedel
semena trav, liste in kosti, saj naj bi več dokazov kazalo na to, da je užival prehrano, ki je
temeljila pretežno na sadju. Sadeži večine domorodnih afriških rastlin so majhni, večinoma
nimajo mesnate pulpe, obdani so s trdo zunanjo lupino ali pa vsebujejo majhna semena s
posameznimi trdimi zaščitnimi ovojnicami. Značilnosti žvečilnega sistema in najdbe
mikroobrabe zob so konsistentne in kažejo na to, da naj bi Australopithecus ali Paranthropus
robustus užival tako sadje in sicer brez posebne predhodne priprave. Po vsej verjetnosti je
prežvečil cel sadež (ovojnico, kašo in semena), ne da bi ga pred tem olupil, zmečkal ali kako
drugače predelal (Walker, 1981).
2.1.2 Rod Homo
Najzgodnejši dokumentirani član roda Homo je Homo habilis ali »spretni človek«, ki se je
razvil pred približno 2,3 mio let. Njegovi možgani so bili podobne velikosti kot možgani
današnjega šimpanza, v procesu encefalizacije, ki se je odvijal naslednjih milijon let, pa se je
prostornina možganov s pojavom Homo erectusa ali »vzravnanega človeka« podvojila. Homo
erectus in Homo ergaster sta bila prva, ki sta zapustila Afriko in se razširila po Afriki, Aziji in
Evropi pred približno 1,8 do 1,3 mio let. Ti dve vrsti naj bi prvi uporabljali ogenj in
kompleksno orodje. Moderni Homo sapiens ali »misleči človek« naj bi se razvil v Afriki,
verjetno iz vrst Homo heidelbergensis, Homo rhodesiensis ali Homo antecessor, in migriral iz
kontinenta pred približno 100.000 do 50.000 leti ter tako nadomestil populacije vrst Homo
erectus, Homo denisova, Homo floresiensis in Homo neanderthalensis (Stringer, 2003).
Preglednica 2 prikazuje časovno uvrstitev vrst rodu Homo.
Preglednica 2: Razdelitev in časovna umestitev vrst rodu Homo.
Vrsta
Obdobje obstoja
(mio let)
Vrsta
Obdobje obstoja
(mio let)

H. habilis

H. rudolfensis

H. ergaster

H. erectus

H. antecessor

2,3-1,4

1,9

1,9-1,4

1,8-0,2

1,2-0,8

H. rhodesiensis
0,3-0,12

H.

H. sapiens

H. sapiens

neanderthalensis

(kromanjonec)

sapiens

0,35-0,03

0,0145-0,0115

0,2-sedanjost

Vir: ("Human evolution," 2013)
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2.1.2.1 Prehrana rodu Homo
Glede na arheološke in paleontološke dokaze je do neke mere mogoče sklepati o prehranskih
navadah davnih vrst rodu Homo in preučevati vlogo prehrane ter telesno in vedenjsko
evolucijo znotraj rodu (Teaford in Ungar, 2000; Ungar in Teaford, 2002). Danes velja
prepričanje, da je bila encefalizacija zgodnjih predstavnikov rodu Homo mogoča zaradi
uživanja energijsko in hranilno bogate živalske hrane, s čimer naj bi bilo omogočeno
povečanje presnovno dragih možganov (Aiello in Wheeler, 1995). Rezultati študije
avstralopitekov iz južne Afrike kažejo, da se je kvaliteta hrane izboljšala (preko uživanja
živalske hrane) še pred razvojem rodu Homo in kamenega orodja. Analiza elementov v
sledovih (Sr/Ca) in izotopa ogljika ne kažejo na to, da naj bi zgodnji Homo iz Swartkransa v
južni Afriki užival več živalske hrane kot A. africanus, zato primarna razlika med prehranama
A. africanusa in Homo ni bila kvaliteta njune hrane, ampak način, na katerega sta si hrano
priskrbela. Ena izmed ključnih sprememb bi lahko bila, da je kameno orodje pripadnikom
rodu Homo omogočilo razbijanje kosti in zaužitje kostnega mozga iz kosti velikih živali (s
pomočjo lova ali iskanja mrhovine), česar A. africanus ni bil sposoben (Sponheimer in LeeThorp, 1999).
Zadnja leta posvečajo znanstveniki veliko pozornosti evoluciji prehrane, še posebej pri
zgodnjih predstavnikih rodu Homo in sicer H. habilis, H. rudolfensis in H. erectus. Raziskave
temeljijo predvsem na prehranskih študijah v povezavi z direktno analogijo (z živečimi ljudmi
ali nečloveškimi primati) ali na kontekstualnih dokazih, kot so arheološki in paleolitskookoljski kazalci. Študije mikroobrabe zob kažejo, da Homo erectus in H. habilis nista dajala
prednosti hrani, ki je odporna na lome, ampak naj bi uživala raznoliko hrano. Mikroobraba
zob 300.000 let starega H. heidelbergensisa iz Španije je pokazala, da je užival zelo abrazivno
hrano, pri čemer je bil precej odvisen od skromno predelane rastlinske hrane, kot so korenine,
stebla in semena (Kuipers, Joordens in Muskiet, 2012).
V primerjavi z nekaterimi populacijami sodobnih lovcev nabiralcev (LN) naj bi bili zobje H.
neanderthalensisa podobni skupinam mesojedih populacij LN (Kuipers, Joordens in Muskiet,
2012). Analiza stabilnih izotopov v kosteh neandertalcev pokaže, da naj bi bila njihova
prehrana podobna prehrani največjih mesojedcev, kot so volkovi ali levi, s poudarkom na
velikih rastlinojedcih iz odprtih okolij (Hardy, 2009), kot so tudi mamuti (Demay, Pean,
Patou-Mathis, 2011). Čeprav naj bi prehrana z veliko vsebnostjo pustih živalskih beljakovin
zagotovila potrebe po mikrohranilih, lahko na nivoju makrohranil predstavlja težavo. Pusto
meso naj bi predstavljalo največ 35% dnevnih energijskih potreb, po tem pa naj bi bila
presežena zgornja meja za uživanje beljakovin. Presežek te meje naj bi imel škodljive
8

Katja Malus: Paleolitska prehrana: primerjava s smernicami zdravega prehranjevanja

fiziološke učinke na posameznika. Zato so nekateri znanstveniki mnenja, da so neandertalci
potrebovali energijo iz alternativnih virov, še posebej, če je meso užitih živali vsebovalo malo
maščobe in/ali če je bil vnos mesa visok. Eden izmed takih virov naj bi bili PZO rastlin, s
koncentrirano vsebnostjo ogljikovih hidratov (OH) in energije (Hardy, 2009).
Arhaični H. sapiens naj bi užival bolj abrazivno hrano, ki je bila delno odvisna od rastlinskih
materialov. Študije zob nedavnih človečnjakov (izpred 22.500-23.500 let) iz vzhodnega
Mediterana (Levanta) kažejo na to, da naj bi uživali žilavo abrazivno hrano iz vodnih virov,
ne pa trde hrane, za uživanje katere naj bi bila potrebna kompresijska sila. Študija zob
poznejših lokalnih LN (izpred 12.500-10.250 leti) in nato kmetovalcev (izpred 10.250-7500
leti) iz istega območja je pokazala, da naj bi imeli zobje kmetovalcev v primerjavi z zobmi
LN večje zobne jamice in širše raze, kar naj bi pomenilo, da je uvedba kmetijstva vodila v
uživanje prehrane, ki je bila bolj odporna na lome (Kuipers, Joordens in Muskiet, 2012).
Modeli, ki so rezultat nekaterih raziskav o prehrani naših prednikov, nam žal ne povejo, kaj so
ti človečnjaki dejansko jedli, ampak ustvarjajo hipoteze, ki jih lahko (ali pa ne) testiramo
glede na naravo fosilnih ostankov (Ungar, Grine in Taford, 2006). Ungar in sodelavci so
pregledali in ocenili nekaj izmed nedavnih modelov prehranskih prilagoditev zgodnjih
pripadnikov rodu Homo, pri tem pa so si pomagali z dokazi, povezanimi s čeljustmi in zobmi
teh človeških vrst.
2.1.2.1.1 Modeli prehrane zgodnjega Homo sapiensa
Očitna sočasnost bivanja najzgodnejših pripadnikov rodu Homo, razvoj Oldowanske
tehnologije in širitev C4 (biokemijski mehanizem za vezavo ogljika v procesu fotosinteze)
travnatih površin po vzhodni Afriki so ustvarili prepričljiv model izvora in evolucije prehrane
zgodnjih predstavnikov rodu Homo. Model predlaga, da bi okoljske spremembe v času
poznega pliocena (obdobje na geološki časovni lestvici, ki se razteza od 5,3-2,5 mio leti)
vodile v spremembe dostopnosti virov, ki so bili na voljo homininom. Avtorji so mnenja, da
če bi zgodnji Homo uporabljal več različnih habitatov ali bolj variabilne, bi mu povečana
raznovrstnost orodja omogočila boljšo predelavo in uživanje hrane, ki bi drugače ostala
nedostopna. Okoljske spremembe torej priskrbijo motiv, tehnološke inovacije pa ponudijo
priložnost za nove prehranske prilagoditve. Večina modelov prehrane človečnjakov poudarja
povečano pomembnost ali živalskih virov ali rastlinskih virov iz savane (Ungar idr., 2006).
2.1.2.1.2 Uživanje mesne hrane in evolucija človeka
Več kot pol stoletja so raziskovalci poudarjali plenilsko naravo človečnjakov in ključno
vlogo, ki naj bi jo v evoluciji človeka predstavljal lov. Temeljna ideja je, da so se ob širjenju
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savane in zmanjševanju dostopnosti gozdnih virov prežvekovalci travnatih površin močno
razširili. Hominini naj bi s pomočjo izboljšanih lovskih tehnik in večje inteligentnosti v svojo
prehrano začeli vnašati več mesa. Nastala je povratna zanka, saj naj bi nov, pomemben vir
velike količine beljakovin vodil v dodatno povečanje velikosti možganov, strategije lova pa
naj bi vodile v delitev dela, bolj kompleksne socialne sisteme in selekcijo za še večjo
inteligentnost (Ungar idr., 2006). Modeli, ki poudarjajo vlogo uživanja mesa v človeški
evoluciji, še naprej prevladujejo v literaturi, vendar se teme lotevajo iz različnih perspektiv.
Modeli, ki prehrano povezujejo z velikostjo možganov, predlagajo, da je meso postalo vedno
bolj pomemben vir hranil za zgodnje pripadnike rodu Homo, še posebej za Homo erectusa
(Milton, 1999). Aiello in Wheeler trdita, da ohranjamo stopnjo svojega bazalnega
metabolizma s tem, da vzdržujemo ravnovesje med velikostjo možganov in črevesjem.
Splanhnični ali visceralni (notranji) organi, kot so jetra in gastrointestinalni trakt, in možgani
so iz vidika porabe energije za vzdrževanje približno enakovredni, zato naj bi zmanjšanje
črevesja omogočilo povečanje možganov brez potrebe po znatnem povečanju vnosa energije
(Aiello in Wheeler, 1995). Živalski viri hrane bi za hominine s kratkim črevesjem
predstavljali lahko prebavljiva hranila, zato bi bilo povečanje uživanja mesa indirektno lahko
povezano z evolucijo večjih možganov. Poleg tega bi živalska maščoba priskrbela pomembna
hranila, kot so dolgoverižne večkrat nenasičene (polinenasičene) maščobne kisline (MK), ki
sestavljajo možgansko tkivo (Eaton idr., 2002). V tem pogledu naj bi povečano uživanje mesa
igralo pomembno vlogo pri izvoru in zgodnji evoluciji prilagoditvenih strategij, značilnih za
človeka (Ungar idr., 2006).
Zanimiv je skelet H. erectusa KNM-ER 1808, najdenega leta 1974 v Koobi Fori v Keniji.
Kazal naj bi znake sistemske motnje, ki naj bi malo pred smrtjo osebka povzročila vnetje
periosta (membrana, ki pokriva zunanjo površino kosti). Najbolj primerna diagnoza za tako
stanje kosti naj bi bila hipervitaminoza A (stanje povišane zaloge vitamina A, ki lahko sproži
številne simptome) (Walker, 1981). Walker je mnenja, da je omenjeni človečnjak v času, ko
so se prehranske navade H. erectusa spreminjale, užival prevelike količine živalskih jeter, kar
naj bi povzročilo, da se je v njem nabrala prevelika količina v maščobah topnega vitamina A.
Glede na to, da je primerek KNM-ER 1808 najbolj popoln znan skelet H. erectusa in hkrati
tudi eden izmed prvih znanih osebkov te vrste, Walker v članku predlaga, da je možno, da so
se pred uporabo ognja in preden se je tehnika klanja dokončno izpopolnila – na prehodu iz
vegetarijanske prehrane v prehrano, ki je vključevala meso – zgodile tudi kakšne »prehranske
napake« (Walker, 1981).
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2.1.2.1.3 Uživanje rastlinske hrane in evolucija človeka
Medtem ko večina znanstvenikov poudarja pomembnost uživanja mesa ob širjenju savan po
vzhodni in južni Afriki, so drugi mnenja, da je zgodnji Homo v svojo prehrano vključeval več
kserofitov (rastline, odporne na sušo) in da je bilo nabiralništvo vodilna sila evolucije človeka
(Wolpoff, 1973). Zgodnejše ocene sestave hrane nabiralcev kažejo, da so 60-70% hrane
sestavljale rastline, zato naj bi bilo možno, da so orodje sprva uporabljali za nabiranje in
predelavo rastlin (Ungar idr., 2006). Novejši modeli poudarjajo vlogo kserofitov v prehrani
zgodnjih ljudi, še posebej podzemnih založnih organov, kot so gomolji, korenine in čebulice.
Ti modeli temeljijo na študijah vedenjske ekologije človeških in nečloveških primatov.
O'Connell in sodelavci so mnenja, da so okoljske spremembe vodile k zmanjšanemu dostopu
do hrane, ki so jo lahko nabirali otroci sami. Pri teh človečnjakih naj bi se zgodil premik iz za
opice značilnih vzorcev življenjske zgodovine v življenjske vzorce, značilne za zgodnje
pripadnike rodu Homo. Posledica tega premika je bila podaljšana življenjska doba po
menopavzi, kar naj bi omogočilo, da so babice nabirale hrano za svoje vnuke (O'connell,
Hawkes in Blurton Jones, 1999). PZO naj bi bili ključni vir prehrane zgodnjih ljudi iz roda
Homo, povečana odvisnost od materialne kulture, kot je kopanje s palicami in končno uporaba
ognja, pa naj bi izboljšala dostop do te hrane in do hranil, ki jih vsebujejo (Ungar idr., 2006).
Wrangham in sodelavci so mnenja, da se je pečenje hrane pojavilo pri zgodnjih pripadnikih
rodu Homo in da bi s pečenjem povezane zamude v uživanju hrane lahko omogočile razvoj za
človeka značilnega socialnega sistema, s pomočjo katerega bi varoval hrano pred krajo
(Wrangham, Jones, Laden, Pilbeam in Conklin-Brittain, 1999). Kot O'Connell in sod. tudi
Wrangham in sod. poudarjajo vlogo rastlinske hrane (še posebej PZO) v prehrani zgodnjih
pripadnikov rodu Homo, saj naj bi pečenje povečalo njihovo prebavljivost. Modela obeh
avtorjev nakazujeta na prehod iz opicam podobnih strategij preživetja Homo habilisa in Homo
rudolfensisa v bolj človeku podobne strategije preživetja Homo erectusa, kar potrjujejo tudi
večja telesna masa žensk in zmanjšanje velikosti zob H. erectusa v primerjavi z bolj
zgodnjimi pripadniki rodu Homo (O'connell idr., 1999; Wrangham idr., 1999).
Zgoraj omenjeni modeli nabiralništva sicer dajejo hipoteze, ki jih lahko preverimo, vendar ne
dajejo nobenih direktnih dokazov o tem, kaj so Homo rudolfensis, H. habilis in H. erectus
dejansko jedli. Arheološki dokazi so prav tako pomembni, vendar imajo omejeno korist.
Ekološki modeli kažejo na razpoložljivost virov, ne pa na to, katere vire so dejansko
izkoriščali. Prehranski modeli in modeli, ki izvirajo iz vedenjske ekologije človeških in
nečloveških primatov, dajejo možne scenarije, vendar nam ne omogočajo, da med njimi
izbiramo. Edini direktni vir podatkov o prehrani zgodnjih pripadnikov rodu Homo so fosilni
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ostanki homininov samih. Ungar, Grine in Teaford so se v svojem preglednem članku
osredotočili na velikost, obliko in zgradbo zob, biomehaniko čeljusti, mikroobrabo zob in
kemijsko sestavo tkiv. Njihovo delo temelji na alometričnem pristopu (alometrija se ukvarja z
raziskovanjem velikosti in oblike telesa, anatomije, fiziologije in obnašanja), pri čemer
podatke fosilnih homininov primerjajo s podatki trenutno obstoječih primatov, katerih
prehrano poznamo. Tako na primer relativna širina sekalcev kaže na to, da sta imela Homo
habilis in H. rudolfensis velike sprednje zobe, H. erectus pa je imel manjše zobe in sicer
podobne velikosti kot avstralopiteki. Ker danes živeči taksoni z velikimi sprednjimi zobmi
načeloma uživajo hrano, za katero je potrebna intenzivna obdelava s sekalci, avtorji sklepajo,
da sta po vsej verjetnosti tudi Homo habilis in H. rudolfensis uživala hrano, ki zahteva
uporabo sprednjih zob v večji meri, kot je to zahtevala prehrana njunih prednikov
avstralopitekov in pa H. erectusa. Avtorji članka predpostavljajo, da je večja velikost sekalcev
H. habilisa in H. rudolfensisa v primerjavi z velikostjo sekalcev avstralopitekov povezana s
spremembami v prehrani in da je zmanjšanje širine sekalcev pri H. erectusu glede na prejšnji
dve vrsti povezano s spremembo selektivnega pritiska uporabe orodja za pripravo hrane pred
zaužitjem (Ungar idr., 2006). Drugi avtorji so se osredotočili na velikost kočnikov. Opazili so
trend za zmanjševanje obdelovalne površine kočnikov v časovni liniji rodu Homo, kar kaže na
primer na to, da imata H. habilis in H. rudolfensis relativno velike, avstralopitekom podobne
kočnike, kar pomeni, da sta (kot njuni predniki) imela mehansko bolj zahtevno prehrano kot
H. erectus. Na podlagi tega želijo nekateri avtorji ti dve vrsti uvrstiti v rod Australopithecus
(Scott idr., 2005).
Oblika kočnikov kaže na lomne lastnosti hrane, ki so jo te vrste uživale. Vrste, ki so na primer
večinoma uživale žilave liste, imajo več reliefa na grizni ploskvi kot vrste, ki so uživale trdo
hrano. Analiza zobne topografije na mešanem vzorcu zgodnjih predstavnikov rodu Homo
kaže na vmesno vrednost, podobno vrednosti med navadnim šimpanzom in gorilo, relief
grizne ploskve pa je večji kot pri A. afarensisu, kar bi lahko pomenilo, da je bil zgodnji Homo
bolj sposoben predelati tršo hrano kot avstralopitek. Prehrana goril in šimpanzov si je med
seboj zelo podobna. V primeru, da živita na istem geografskem območju, se njuna prehrana
razlikuje le po nadomestni hrani (hrana relativno slabe hranilne kvalitete, ki postane
pomembna prehranska komponenta v obdobjih, ko prednostne hrane primanjkuje) – gorile so
na primer v primeru pomanjkanja prednostne hrane (sadje, stržen, koreninice) odvisne
predvsem od žilave hrane, kot so listi in stebla. Možno je, da so bili zgodnji pripadniki rodu
Homo primorani uživati nadomestno žilavo hrano, kot so upogljivi deli rastlin ali meso, česar
pa avstralopitekom ni bilo potrebno (Grine, 1987; Ungar idr., 2006).
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Nekateri znanstveniki zagovarjajo idejo, da se je debelejša sklenina razvila kot prilagoditev,
ki ščiti zobe pred lomi zaradi uživanja trde krhke hrane, ki za drobljenje zahteva veliko silo
grizne ploskve zob. Avstralopiteki in zgodnji predstavniki rodu Homo so imeli v primerjavi s
sodobnimi ljudmi in večino drugih danes živečih primatov relativno debelo sklenino na
kočnikih, kar bi lahko bil še en dokaz o vrsti hrane, ki so jo ti človečnjaki uživali (Scott idr.,
2005; Ungar idr., 2006).
Biomehanika čeljusti je še eden izmed načinov določanja vrste prehrane. Oblika telesa
spodnje čeljusti odraža sile, ki delujejo na čeljust med žvečenjem, in lahko priskrbi
pomembne namige o mehanskih lastnostih hrane. Čeprav je telo spodnje čeljusti Homo
erectusa tanjše od teles čeljusti H. habilisa in H. rudolfensisa, imajo vsi zgodnji pripadniki
rodu Homo debelejša telesa spodnje čeljusti od katere koli danes živeče človeku podobne
opice, po robustnosti pa se lahko primerjajo z gracilnimi avstralopiteki. Če naj bi bila
debelejša telesa spodnjih čeljusti sposobna prestati skrajne zasuke, povezane s silami močnih
ugrizov in/ali aktivnostjo mišic med žvečenjem, so zgodnji predstavniki rodu Homo, še
posebej H. habilis in H. rudolfensis, ohranili sposobnost prestajanja nenavadno velikega
pritiska pri žvečenju (Ungar idr., 2006).
Tudi vzorci mikroskopske obrabe kočnikov primatov so lahko povezani z izbiro hrane.
Prehrana, v kateri na primer prevladuje trda, krhka hrana, povzroča nastanek velikih jamic v
zobeh, med tem ko prehrana, v kateri prevladujejo žilava živila, na zobni površini pušča
črtice, razice in manjše vdolbinice (Scott idr., 2005). Ungar, Grine in Teaford so ugotovili, da
naj bi imeli primerki Homo erectusa v povprečju manjše jamice na zobnih ploskvah od H.
habilisa, kar bi lahko pomenilo, da je H. erectus vsaj občasno užival bolj krhko ali žilavo
hrano kot H. habilis (Ungar idr., 2006).
Čeprav nam take študije pomagajo pri razumevanju in sprejemanju raznih sklepov glede
prehrane zgodnjih predstavnikov rodu Homo, moramo biti pri interpretaciji rezultatov pazljivi
in priznati, da obstajajo določene omejitve pri tem, na kaj lahko fosilni dokazi nakazujejo.
Majhni vzorci zmanjšujejo moč statistične analize in predstavljajo največjo oviro pri analizi
prehrane človečnjakov. Kljub pomanjkljivemu številu vzorcev pa lahko trdimo, da je imel H.
erectus tanjšo sklenino, širše telo spodnje čeljusti in več jamic v kočnikih kot H. habilis in H.
rudolfensis. To bi lahko pomenilo, da je bil H. erectus manj sposoben za drobljenje trdih
predmetov kot drugi dve vrsti in bolj uspešen pri trganju žilave hrane s svojimi kočniki. O
prehrani se prav tako ne da sklepati iz fosilnih ostankov, kjer je razmerje med obliko in
funkcijo nejasno. Eden izmed primerov so telesa spodnjih čeljusti. Če naj bi bila debela telesa
povezana s prenašanjem skrajnih sil in zasukov, povezanih s prehrano, ki zahteva veliko
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žvečenja, zakaj so potem telesa spodnjih čeljusti goril v primerjavi s človečnjaki tako tanka?
Kosti in zobje so izpostavljeni tafonomskim sredstvom (tafonomija je znanstvena disciplina,
ki se ukvarja z iskanjem geoloških in bioloških procesov, ki se odvijajo med smrtjo nekega
organizma in njegovim končnim stanjem v fosilni obliki), ki jih lahko predrugačijo in s tem
otežijo ali onemogočijo sklepanje na prehrano osebka. Tako na primer erozija ali površinsko
jedkanje izbrišejo zobno mikroobrabo, ki tako ni več primerna za vključitev v raziskavo, saj
razvrednoti dokaze. Eden izmed načinov ugotavljanja prehrane naših prednikov bi lahko bil s
primerjalnimi študijami danes živečih osebkov, vendar je primernih osebkov za kaj takega
premalo (Ungar idr., 2006).
2.1.2.1.4 Vsestranskost prehrane kot prilagoditvena strategija
Fosilni, arheološki in paleo-okoljski dokazi skupaj kažejo na model povečevanja prehranske
vsestranskosti s pojavom in zgodnjo evolucijo rodu Homo. Hkratni pojav kamenega orodja,
znakov ureznin na kosteh in zgodnjih pripadnikov rodu Homo pred približno 2,4 milijoni let
kaže na to, da sta H. rudolfensis in H. habilis verjetno uporabljala tako obstojno kot uničljivo
orodje, da sta z njegovo uporabo povečala obseg hrane, do katere sta lahko imela dostop.
Tehnološke inovacije so verjetno imele relativno majhno vlogo pri prilagoditvi na prehrano,
saj H. habilis in H. rudolfensis kažeta malo dokazov o spreminjajočih selekcijskih pritiskih, ki
bi jih pričakovali, če naj bi orodje zamenjalo čeljusti in zobe pri začetni obdelavi hrane. Ti
človečnjaki ohranjajo precej debelo sklenino na kočnikih in široka telesa spodnjih čeljusti,
verjetno zaradi obdelave trde hrane ali hrane, ki zahteva ponavljajoče nalaganje, vseeno pa
imajo večji relief na kočnikih kot na primer Australopithecus afarensis, kar kaže na izboljšano
sposobnost lomljenja žilave hrane, kot so na primer upogljivi deli rastlin in meso (Ungar idr.,
2006). Orodje bi lahko omogočilo boljšo prilagodljivost na prehrano, vendar naj bi bila za
vsestranskost prehrane bolj pomembna biološka kot kulturna evolucija. Najzgodnejše večje
količine orodja na najdiščih rahlo sovpadajo s pojavom Homo erectusa. Pri tem človečnjaku
je prav tako opaziti prilagoditvene spremembe (tanjšanje sklenine) za izboljšano učinkovitost
rezanja in trganja žilave hrane, kot so upogljivi deli rastlin ali meso. Prilagoditve lobanjskih
kosti in zob so H. erectusu omogočile, da v primerjavi z zgodnejšimi človečnjaki uživa širši
spekter hrane. Tako bi kombinacija orodja in morfoloških sprememb lahko H. erectusu
omogočila povečano prehransko vsestranskost, ki bi bila prednostna v nepredvidljivem,
spreminjajočem okolju ali v okolju, kjer prevladuje več mikrohabitatov. Možno je, da je bil H.
erectus prvi, ki je zapustil Afriko, ker mu je zadostna prehranska vsestranskost to omogočala
(Ungar idr., 2006). Model vsestranskosti prehrane pa se razlikuje od večine objavljenih
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modelov. Večina vključuje prehod iz uživanja gozdne C3 vegetacije (biokemijski mehanizem
za vezavo ogljika v procesu fotosinteze) v uživanje mesa ali večje količine kserofitskih PZO.
Vprašanje pa je, kako pomembno je bilo meso zgodnjim predstavnikom rodu Homo. H.
rudolfensis in H. habilis ohranjata debelo zobno sklenino in široka telesa spodnjih čeljusti, kar
nakazuje na sposobnost obdelave trde, krhke hrane, ob tem pa imata večji relief grizne
ploskve, kar kaže na povečano učinkovitost zaužitja in trganja žilave hrane, vključno z
mesom. Torej, čeprav bi uživanje mesa v določenih razmerah lahko ostalo priložnostno, bi
pod drugačnimi razmerami živalsko tkivo lahko postalo bolj pomemben vir v prehrani
(Teaford in Ungar, 2000). Za H. erectusa so dokazi o uživanju mesa bolj prepričljivi. Velike
koncentracije kamenega orodja in predelanih kosti po 1,9 milijonih let lahko v povezavi s
tanjšo sklenino kažejo na izboljšano sposobnost rezanja in trganja žilave hrane, vključno
mesa. Večja pojavnost manjših jamic v sklenini bi lahko kazala na uživanje mehke, žilave
hrane, kot je meso. Ni pa dokončnih dokazov, da naj bi meso prevladovalo v prehrani H.
erectusa (Ungar idr., 2006; Ungar in Teaford, 2002). Kaj pa PZO? Debela zobna sklenina,
ravna površina kočnikov in široka telesa spodnjih čeljusti H. rudolfensisa in H. habilisa so
združljivi z drobljenjem trde in krhke hrane, kot so PZO, ni pa dokazov, da bi ta živila v
prehrani H. rudolfensisa in H. habilisa prevladovala. Podobno bi lahko trdili za H. erectusa.
Čeprav bi si s pomočjo orodja ti človečnjaki lahko pomagali pri pridobivanju in predelavi
PZO, nekateri morfološki dokazi kažejo, da bi bili manj sposobni za predelavo trdih,
abrazivnih korenin in gomoljnic v ustih. H. erectus ne kaže jasnih morfoloških prilagoditev,
ki bi kazale na specializacijo za take vire (Ungar idr., 2006).
2.1.2.1.5 Od lova-nabiralništva do kmetijstva
Življenjski stil lova-nabiralništva se je po svetu nadaljeval nekaj milijonov let in se nato, kot
bi odrezal, končal z uvedbo kmetijstva. Prvi znaki opustitve življenjskega sloga LN in
prehoda na naselbinski način življenja prihajajo iz 23.000 let starega tabora ribičev-lovcevnabiralcev na obali Galilejskega jezera. Spremembo prehrane, ki naj bi vsebovala velike
količine beljakovin (iz lova in nabiralništva) v prehrano iz ogromne količine OH naj bi
podpirali znaki nabiranja divjih žit. Temu naj bi počasi sledilo obsežno izkoriščanje žit, z
začetkom kmetijske revolucije pred približno 10.000 leti (Kuipers, Joordens in Muskiet,
2012).
Pojav kmetijstva naj bi sovpadal s poslabšanjem prehrane in splošnega zdravja, hkrati pa naj
bi omogočil evolucijsko prednost, saj se je po uvedbi kmetijstva zvišalo število rojstev, kar
naj bi prispevalo k neto rasti populacije. Med tem, ko se je s pojavom kmetijske revolucije
15

Katja Malus: Paleolitska prehrana: primerjava s smernicami zdravega prehranjevanja

zmanjšala kvaliteta prehrane in splošnega zdravja, je to postalo še bolj očitno z začetkom
industrijske revolucije pred približno 100-200 leti, ko se je močno povečala proizvodnja
sladkorja in industrijsko predelanih olj. Med druge prehranske spremembe in spremembe
življenjskega sloga spadajo tudi:
-

Skrajno zmanjšano razmerje med ω-3:ω-6 MK,

-

združeno višji vnos nasičenih MK in OH,

-

vpeljava industrijsko proizvedenih trans MK,

-

zmanjšan vnos ω-3 in ω-6 dolgoverižnih polinenasičenih MK,

-

manjša izpostavljenost sončni svetlobi,

-

nižji vnos vitaminov D in K,

-

višji vnos živil z visokim glikemičnim bremenom, kot so saharoza in industrijsko
proizveden koruzni sirup z visoko vsebnostjo fruktoze.

Veliko teh sprememb deluje skupaj, kar povzroča resno omejitev delanja zaključkov v
sodobnih raziskavah, ki preučujejo veliko izoliranih hranil in tvorijo osnovo modernih
prehranskih smernic (Kuipers, Joordens in Muskiet, 2012).
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2.2

Smernice zdravega prehranjevanja

Zdrava prehrana ali zdravo prehranjevanje vključuje varno, energijsko in hranilno
uravnoteženo, varovalno (funkcionalno) in biološko sprejemljivo hrano v okviru določene
kulturne skupnosti, ki ohranja in krepi človekovo zdravje. Za dosego uravnotežene prehrane
se poslužujemo normativov oziroma referenčnih vrednosti za vnos hranilnih snovi, ki pa so
specifične glede na spol, starost, telesno dejavnost in druga stanja (Gabrijelčič Blenkuš,
Pograjc, Gregorič, Adamič in Čampa, 2005). Preglednica 3 prikazuje orientacijske vrednosti
za povprečen vnos energije v kkal/dan pri osebah z ITM v mejah normalnih vrednosti in z
ustrezno fizično aktivnostjo.
Državni zbor Republike Slovenije je 22. marca 2005 sprejel Resolucijo o nacionalnem
programu prehranske politike, ki ureja prehransko politiko v Sloveniji. Njen temeljni cilj je
izboljšati, varovati in ohranjati zdravje ter kakovost življenja prebivalcev Republike
Slovenije. Za uspešno implementacijo prehranske politike in za doseganje prehranskih
smernic in prehranskih ciljev se morajo na osnovi stanja nezdrave prehrane in zdravstvenih
posledic nezdravega prehranjevanja oblikovati prehranske smernice zdravega prehranjevanja,
temelječe na prehranskem vzorcu. Biti morajo enostavne in razumljive potrošniku in mu
morajo sporočati, kako naj se prehranjuje, da ohrani ali izboljša svoje zdravje. Zaradi
specifičnih prehranskih in zdravstvenih problemov, razpoložljivosti hrane, kulturnih in drugih
značilnosti prehranjevanja ter ekonomskih zmožnosti, mora vsaka država oblikovati lastne
prehranske smernice (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005).
Referenčne vrednosti za vnos hranilnih snovi so eden bistvenih temeljev ocenjevanja
kakovosti naših živil in naše prehrane. Poleg tega so pomembna podlaga za prehranska
priporočila, ki se nanašajo na živila, ter za prizadevanja pri ozaveščanju, svetovanju in
motiviranju potrošnikov glede zdravju koristne prehrane. Glede energijskega vnosa so kot
referenčne vrednosti izbrali povprečne potrebe določene skupine prebivalstva, skladno s
prehransko politiko v Nemčiji, Avstriji in Švici (D-A-CH, 2004). Priporočene količine naj bi
ustrezale vsem individualno fiziološkim nihanjem in zagotavljale zadostno zalogo hranilnih
snovi v telesu. V pogostih primerih, v katerih ni mogoče numerično izraziti takih priporočil za
vse starostne skupine, je treba vmesne vrednosti prilagajati starostnim skupinam. Priporočila
so izražena za beljakovine, ω-6 MK, večino vitaminov in elemente. Pri nekaterih hranilnih
snoveh (ω-3 MK, vitaminih E in K, β-karotenu, biotinu, pantotenski kislini in nekaterih
elementih) človekovih potreb še ni mogoče določiti z želeno natančnostjo. V teh primerih so
bile določene ocenjene vrednosti. Za natrij, kalij in klorid so na primer navedene ocenjene
vrednosti za minimalen vnos. Orientacijske vrednosti so navedene, če je iz zdravstvenih
17

Katja Malus: Paleolitska prehrana: primerjava s smernicami zdravega prehranjevanja

razlogov reguliranje vnašanja sicer potrebno, toda ne v ostrih mejah, temveč v določenih
razponih. Za vodo, fluorid in balastne snovi v tem smislu obstaja želena omejitev navzdol, za
maščobo, holesterol, alkohol in kuhinjsko sol pa navzgor (D-A-CH, 2004).
2.2.1 Energija
Potrebe po energiji izhajajo iz:
-

bazalnega metabolizma, ki se s starostjo niža,

-

delovnega metabolizma (mišičnega dela), ki z večjo intenzivnostjo narašča,

-

termogeneze po vnosu hranilnih snovi ter

-

potreb za rast, nosečnost in dojenje.

Preglednica 3: Orientacijske vrednosti za povprečen vnos energije v kkal/dan pri osebah z
ITM v mejah normalnih vrednosti in z ustrezno telesno aktivnostjo glede na spol in starost.
kkal/dan

Starost

m

Starost

ž

Dojenčki

kkal/dan
m

ž

Mladostniki in odrasli

0 do manj kot 4 mesece

500

450

15 do manj kot 19 let

3100

2500

4 do manj kot 12 mesecev

700

700

19 do manj kot 25 let

3000

2400

25 do manj kot 51 let

2900

2300

Otroci
1 do manj kot 4 leta

1100

1000

51 do manj kot 65 let

2500

2000

4 do manj kot 7 let

1500

1400

65 let in starejši

2300

1800

7 do manj kot 10 let

1900

1700

10 do manj kot 13 let

2300

2000

13 do manj kot 15 let

2700

2200

Vir: (Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2004)
Legenda: M - moški, Ž - ženske

Iz Preglednice 3 je razvidno, da so energijske potrebe moških višje od energijskih potreb
žensk. Potrebe po energiji naraščajo od rojstva do odrasle dobe (do 19 let), nato pa s starostjo
upadajo.
2.2.2 Organske snovi
Organske snovi so snovi, ki jih s hrano vsak dan vnašamo v količinah do več 100 gramov. V
prvi vrsti so to beljakovine, maščobe, OH in alkohol. Samo nekateri sestavni deli organskih
snovi, npr. nekatere aminokisline ali MK, so življenjsko pomembni, večina pa služi kot vir
energije (D-A-CH, 2004).
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2.2.2.1 Beljakovine
Beljakovine so organske snovi, sestavljene iz aminokislin. Te so pomembni gradniki telesa
(Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005), ki oskrbujejo telo z dušikovimi spojinami, potrebnimi za
izgradnjo telesu lastnih beljakovin in drugih metabolno aktivnih substanc (D-A-CH, 2004).
Večina mikroorganizmov in rastlin lahko biosintetizira vseh 20 standardnih aminokislin, med
tem ko morajo živali (vključno s človekom) nekatere aminokisline pridobiti s hrano. Zato te
imenujemo esencialne aminokisline Pri odraslem človeku obstajajo potrebe po devetih
esencialnih aminokislinah: histidinu, izolevcinu, levcinu, lizinu, metioninu, fenilalaninu,
treoninu, triptofanu in valinu. Poleg tega so potrebe tudi po neesencialnih aminokislinah, ker
zgolj z vnosom esencialnih aminokislin ni mogoče vzdrževati primerne rasti organizma in
ravnovesja telesnih beljakovin (D-A-CH, 2004). Preglednica 4 prikazuje priporočene vnose
beljakovin glede na starost in spol človeka.
Preglednica 4: Priporočeni vnosi beljakovin glede na starost in spol.
Beljakovine
Starost

g/kg*/dan
m

ž

Starost

g/dan
m

g/kg*/dan

ž

Dojenčki

Beljakovine
g/dan

m

ž

m

ž

0,9

0,8

60

46

Mladostniki in odrasli

0 do manj kot 1 mesec

2,7

12

12

15 do manj kot 19 let

1 do manj kot 2 meseca

2,0

10

10

19 do manj kot 25 let

0,8

59

48

2 do manj kot 4 mesece

1,5

10

10

25 do manj kot 51 let

0,8

59

47

4 do manj kot 6 mesecev

1,3

10

10

51 do manj kot 65 let

0,8

58

46

6 do manj kot 12 mesecev

1,1

10

10

65 let in starejši

0,8

54

44

Otroci
1 do manj kot 4 leta

1,0

14

13

4 do manj kot 7 let

0,9

18

17

7 do manj kot 10 let

0,9

24

24

10 do manj kot 13 let

0,9

34

35

13 do manj kot 15 let

0,9

46

45

Nosečnice od 4. meseca

58

Doječe matere

63

*glede na referenčno telesno maso
Legenda: M - moški, Ž - ženske
Vir: (Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2004)

Iz Preglednice 4 je razvidno, da potrebe po vnosu beljakovin glede na telesno maso s starostjo
upadajo ter da morajo moški zaužiti večjo količino beljakovin na dan od žensk, z izjemo
nosečnic od 4. meseca in doječih mater.
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Priporočila SZO za beljakovine visoke biološke vrednosti (jajca, mleko, sir, meso, ribe) so za
ženske in moške 0,83 g/kg/dan (Pokorn, 1996). Vnos beljakovin naj bi predstavljal 10-15%
dnevnega energijskega vnosa glede na starostno skupino, toda ne več kot 20% (Gabrijelčič
Blenkuš idr., 2005).
2.2.2.2 Maščobe
Prehranske maščobe so pomemben vir energije, posebej pri večjih energijskih potrebah (npr.
fizično zahtevno delo). Najpomembnejša komponenta prehranskih maščob so MK, ki so
lahko nasičene (NMK), mononenasičene (enkrat nenasičene) ali polinenasičene (večkrat
nenasičene) (D-A-CH, 2004). Maščobe so v prehrani pomembne predvsem zaradi esencialnih
MK (ω-3 in ω-6 MK), zaradi razpoložljivosti v maščobah topnih vitaminov (A, D, E in K) ter
okusa, ki ga maščobe dajejo hrani. Skupen vnos maščob naj bi znašal največ 30-40%
dnevnega energijskega vnosa za otroke od prvega do dopolnjenega četrtega leta starosti,
največ 30-35% dnevnega energijskega vnosa v starosti od četrtega do petnajstega leta ter pri
starejših starostnih skupinah do največ 30% dnevnega energijskega vnosa, toda ne manj kot
20% (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005), da se v maščobah topni vitamini lahko absorbirajo v kri
in limfo (Pokorn, 1996) (Preglednica 5). Delež maščob v prehrani naj ne prekorači priporočil,
saj naj bi obstajale tesne povezave med prevelikim deležem maščob v prehrani in prekomerno
telesno maso, prevelik delež NMK in trans maščobnih kislin (TMK) pa naj bi povečeval
tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja v poznejših življenjskih obdobjih. Enkrat in večkrat
nenasičene MK naj bi zmanjševale tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja, zato naj
predstavljajo 2/3 vseh vnesenih maščob in lahko dosegajo 20% dnevnega energijskega vnosa.
Večkrat nenasičene MK so esencialne v prehrani, saj jih telo ne more proizvesti samo. Zato
naj predstavljajo okrog 7% dnevnega energijskega vnosa ali največ 10%. Enkrat nenasičene
maščoben kisline (zlasti oleinska) naj bi imele pomembno vlogo pri preprečevanju bolezni
srca in ožilja, zato naj predstavljajo večino vnosa nenasičenih MK. Priporočen vnos je večji
od 10% dnevnega energijskega vnosa. NMK se nahajajo predvsem v živilih živalskega izvora,
s čimer povezujejo tudi večji vnos holesterola. Delež teh MK naj dosega največ 1/3 vseh
vnesenih maščob ali manj kot 10% dnevnega energijskega vnosa (Gabrijelčič Blenkuš idr.,
2005).
2.2.2.2.1 Trans maščobne kisline (TMK)
TMK nastajajo pri delnem hidrogeniranju rastlinskih olj ter pri fizikalnem rafiniranju olj in
cvrtju, v manjših deležih pa jih vsebujejo nekatera živila živalskega izvora. Ker naj bi imele
na zdravje neugoden vpliv (zvišujejo koncentracijo lipoproteinov nizke gostote (angl. low
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density lipoproteins, LDL) in znižujejo koncentracijo lipoproteinov visoke gostote (angl.
High density lipoproteins, HDL v krvi), naj njihov vnos ne presega 1% dnevnega
energijskega (D-A-CH, 2004; Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005).
Preglednica 5: Orientacijske vrednosti za vnos maščob glede na starost.
Starost

Maščobe (% energije)

Dojenčki

Starost

Maščobe (% energije)

Mladostniki in odrasli

0 do manj kot 4 mesece

45-50

15 do manj kot 19 let

30

4 do manj kot 12 mesecev

35-45

19 do manj kot 25 let

30

25 do manj kot 51 let

30*

Otroci
1 do manj kot 4 leta

30-40

51 do manj kot 65 let

30

4 do manj kot 7 let

30-35

65 let in starejši

30

7 do manj kot 10 let

30-35

Nosečnice od 4. meseca

30-35

10 do manj kot 13 let

30-35

Doječe matere

30-35

13 do manj kot 15 let

30-35

*delavci s težkimi fizičnimi deli lahko potrebujejo večji odstotek
Vir: (Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2004)

Iz Preglednice 5 je razvidno, da so dnevne potrebe po vnosu maščob pri dojenčkih povišane,
od prvega leta starosti pa se gibljejo od okrog 30-35% dnevnih energijskih potreb ne glede na
spol.
2.2.2.2.2 Holesterol
Ker živila živalskega izvora poleg NMK pogosto vsebujejo veliko holesterola, naj bi
zmanjšano uživanje NMK obenem pripeljalo do zmanjšanja vnosa holesterola. Vnos
holesterola s hrano naj ne bi presegal 300 mg/dan (D-A-CH, 2004).
2.2.2.2.3 Esencialne maščobne kisline
Večkrat nenasičene MK s cis-konfiguracijo so esencialne hranilne snovi, ker jih človeški
organizem ne more sintetizirati sam. Organizem potrebuje ω-6 MK, kot sta linolna in iz nje
tvorjena arahidonska kislina, in ω-3 MK, kot so α-linolenska kislina in njeni derivati, posebej
eikozapentaenojska kislina (EPK) in dokozaheksaenojska kislina (DHK). Obe skupini MK
služita za tvorbo funkcionalno pomembnih strukturnih lipidov v tkivih in regulatorskih
eikozanoidov. Od esencialnih MK naj ω-6 MK predstavljajo vsaj 2,5% dnevnega energijskega
vnosa, ω-3 MK pa med 1-3% (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005). Glede na referenčne vrednosti
za vnos hranil naj bi ω-3 MK predstavljale 0,5% dnevnih energijskih potreb (Preglednica 6).
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Preglednica 6: Priporočeni vnosi esencialnih maščobnih kislin glede na starost.
Starost
Dojenčki
0 do manj kot 4
mesece
4 do manj kot 12
mesecev

Esencialne maščobne

Starost

kisline (% energije)

Esencialne maščobne
kisline (% energije)

ω-6

ω-3*

Mladostniki in odrasli

ω-6

ω-3*

4,0

0,5

15 do manj kot 19 let

2,5

0,5

3,5

0,5

19 do manj kot 25 let

2,5

0,5

25 do manj kot 51 let

2,5

0,5

Otroci
1 do manj kot 4 leta

3,0

0,5

51 do manj kot 65 let

2,5

0,5

4 do manj kot 7 let

2,5

0,5

65 let in starejši

2,5

0,5

7 do manj kot 10 let

2,5

0,5

Nosečnice od 4. meseca

2,5

0,5

10 do manj kot 13 let

2,5

0,5

Doječe matere

2,5

0,5

13 do manj kot 15 let

2,5

0,5

*ocenjene vrednosti
Vir: (Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2004)

Iz Preglednice 6 je razvidno, da so dnevne potrebe po ω-6 MK povišane od rojstva do 4. leta
starosti, po tem pa naj bi predstavljale 2,5% dnevnih energijskih potreb. Delež ω-3 MK naj bi
predstavljal 0,5% dnevnih energijskih potreb ne glede na starost. Razmerje med obema
tipoma esencialnih MK naj bi bilo glede na Referenčne vrednosti za vnos hranil torej okrog
5:1 (v prid ω-6 MK), glede na Smernice zdravega prehranjevanja (2005) v vzgojnoizobraževalnih ustanovah pa približno 1:1 do 3:1 (v prid ω-6 MK).
2.2.2.3 Ogljikovi hidrati
Dnevna prehrana človeka vsebuje različne OH in sicer monosaharide (glukoza, fruktoza),
disaharide (saharoza, laktoza, maltoza, trehaloza) in polisaharide (škrob, dekstrin, glikogen).
V prehrani človeka so pomembni zlasti tisti, ki ne povzročajo povišanja glukoze v krvi in
imajo manjšo osmozno aktivnost, torej škrobna živila namesto mono- in disaharidov (Pokorn,
1996). Glede na referenčne vrednosti za vnos hranil naj bi imeli pri pokrivanju potreb po
energiji najpomembnejšo vlogo prav OH. Polnovredna mešana prehrana naj bi vsebovala več
kot 50% dnevnih energijskih potreb iz OH, po možnosti iz škroba in iz živil, ki vsebujejo
prehransko vlaknino ter esencialne hranilne snovi in sekundarne rastlinske snovi. Iz živil, ki
imajo po naravi velik delež polisaharidov in prehranske vlaknine, se sestavine počasneje
absorbirajo (D-A-CH, 2004). Po normativih SZO naj bi dnevna prehrana odraslega človeka
vsebovala od 40-60% OH glede na celodnevne energijske potrebe, od 5-15% teh OH pa je
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lahko v obliki mono- in disaharidov, zlasti skritih OH v sadju, zelenjavi in mleku. Največ
10% energije bi vsakdanji prehrani lahko dodali s čistim kuhinjskim sladkorjem – saharozo
(Pokorn, 1996), kar bi imelo pozitivni učinek na upadanje pojavnosti zobne gnilobe
(Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005; Pokorn, 1996). Težišče preskrbe z OH naj bodo torej živila,
ki vsebujejo polisaharide, uporaba sladkorja pa naj bo zmerna (D-A-CH, 2004). Glede na
Pokorna (Pokorn, 1996) OH ne sodijo med življenjsko pomembne sestavine prehrane, ker
lahko nastanejo tudi v procesu glukoneogeneze (presnovna pot za pridobivanje glukoze iz
nehidratnih ogljikovih substratov, kot so piruvat, laktat, glicerol, glukogenske aminokisline in
nekatere MK).
2.2.2.3.1 Prehranska vlaknina
Prehranska vlaknina je sestavina rastlinske hrane, ki je telesu lastni encimi človeškega
želodčno-črevesnega trakta ne razgradijo. Z izjemo lignina gre za neprebavljive OH, kot so
celuloza, hemiceluloza, pektin ipd. Upoštevati je treba tudi rezistentni škrob (škrob, ki ga
amilaze ne razcepijo) in neprebavljive oligosaharide (D-A-CH, 2004). Prehranska vlaknina
praviloma nima izkoristljive energijske vrednosti, ima pa celo vrsto pomembnih funkcij v
prebavnem traktu in ugodno vpliva na presnovo. Sodi med varovalne snovi, saj zmanjšuje
energijsko gostoto hrane, upočasni praznjenje želodca, hkrati pa pospešuje prebavo v tankem
in debelem črevesu (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005). Prav tako naj bi zavirala nastanek
različnih bolezni in funkcijskih motenj, kot so zaprtost, divertikuloza debelega črevesa, rak na
debelem črevesu, žolčni kamni, prekomerna telesna masa, povišan holesterol v krvi, sladkorna
bolezen in arterioskleroza. Kot orientacijska vrednost za vnos prehranske vlaknine velja pri
odraslih količina približno 12,5 g/1000 kkal energijskega vnosa pri ženskah in 10 g/1000 kkal
pri moških (D-A-CH, 2004).
Preglednica 7: Ocenjeni dnevni vnosi makrohranil po Smernicah zdravega prehranjevanja
(2005).
Ocenjen dnevni vnos makrohranil (%)
Beljakovine

10-15 (20)

Maščobe

20-30

Ogljikovi hidrati

>50

Vir: (Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2004)
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2.2.3 Voda
Voda je bistvena sestavina človeškega organizma. Pri odraslih predstavlja dve tretjini telesne
mase, pri majhnih otrocih pa celo do tri četrtine. V vodi potekajo vsi presnovni procesi in že
manjša izsušitev (1-2%) pomembno vpliva na telesne in duševne zmožnosti človeka. Potrebe
po vodi so odvisne od vnosa vode s tekočinami in hrano na eni strani in od nezaznavne izgube
(dihanje, znojenje) ter izločanja vode s sečem in blatom na drugi strani. Nekaj vode nastane
tudi pri presnovi hrane (oksidacijska voda). Potreba po vnosu sovpada s potrebami po
energiji, torej večje ko so potrebe po energiji, večje so tudi potrebe po vodi. Ocenjuje se, da
potrebuje telo za opravljanje zmerne telesne dejavnosti približno 1 liter vode na 1000 kkal
prehranskega energijskega vnosa (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005). Čim manj jemo, tem več je
treba piti, kajti pri uživanju manjših količin hrane primanjkuje v živilih vsebovane vode in
oksidacijske vode, poleg tega pa še vedno nastajajo snovi, ki jih je treba izločati s sečem (DA-CH, 2004). Potreba po tekočini narašča predvsem zaradi povečanega potenja pri povečani
telesni dejavnosti in povečani temperaturi v okolju (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005).
Mineralne snovi, ki se pri potenju izločajo skupaj z vodo (natrij, klorid), je treba nujno
nadomestiti, saj lahko v nasprotnem primeru pride do hiponatriemije (motnja elektrolitov, pri
kateri je koncentracija natrija v serumu nižja od običajne) (D-A-CH, 2004).
2.2.4 Vitamini in elementi ter sol
2.2.4.1 Vitamini
Preglednica 8: Priporočeni dnevni vnosi vitaminov za odrasle osebe (25-51 let) glede na spol.
Vitamin
A
D
1

E

enota
2

mg ekvivalent

m

ž

Vitamin

enota

1,0

0,8

B6

mg

μg

5
3

mg ekvivalent

14

12

5

m

ž

1,5

1,2

Folna kislina

μg ekvivalent

Pantotenska kislina*

mg

6

1

μg

70

60

Biotin

μg

30-60

B1

mg

1,2

1,0

B12

μg

3,0

B2

mg

1,4

1,2

C

mg

100

16

13

K

B3

4

mg ekvivalent

1

400

1

Ocenjena vrednost za primerne vnose

2

1 mg retinolnega ekvivalenta = 1 mg retinola = 6 mg celokupen-trans-β-karotena = 12 mg drugih provitamin A karotenoidov = 1,15 mg

celokupen-trans-retinilacetata = 1,83 mg celokupen-trans-β-retinilpalmitata; 1 IE= 0,3 μg retinola
3

1 mg RRR-α-tokoferol ekvivalenta (TE) = 1 mg RRR-α-tokoferola = 1,49 IE; 1 IE = 0,67 mg RRR-α-tokoferola = 1 mg celokupen rac α-

tokoferilacetata
4

1 mg niacinskega ekvivalenta = 60 mg triptofana

5

Izračunano po vsoti folatno učinkovitih spojin v običajni prehrani = folatni ekvivalenti (po novi definiciji)

Legenda: M - moški, Ž - ženske
Vir: (Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2004)
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Vitamini so za življenje nujno potrebne snovi, ki jih telo ni sposobno proizvesti ali jih ne
proizvaja v zadostnih količinah, zato jih moramo vnašati s hrano. V maščobah topni vitamini
so A, D, E in K, vodotopni pa so vitamini skupine B ter vitamin C (Gabrijelčič Blenkuš idr.,
2005). Preglednica 8 prikazuje priporočene dnevne vnose vitaminov za odrasle osebe (25-51
let) glede na spol.
2.2.4.2 Elementi
Elementi so rudninske snovi, ki jih telo ne more ustvarjati samo, so pa potrebni za njegovo
delovanje. Glede na potrebne količine v organizmu jih delimo na makroelemente,
mikroelemente ter elemente v sledovih. Nekateri vitamini in elementi so pomembni
antioksidanti, katerih vloga je upočasnjevanje procesov oksidacije in uničevanje prostih
radikalov, ki pri njej nastajajo. Prosti radikali so nestabilne molekule, katerih nastanek
povzroča za življenje nujno potreben kisik. Ti poškodujejo celice in zmanjšujejo njihovo
naravno antioksidativno odpornost. Poleg tega, da prosti radikali nastajajo pri presnovi in
dihanju, so vzrok za njihov nastanek tudi zunanji dejavniki (onesnaženost okolja, kajenje,
sevanja ipd.). Antioksidanti izboljšujejo imunsko odpornost telesa in preprečujejo nastanek
KNB (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005). Povišan vnos kuhinjske soli (NaCl) je lahko vzrok za
zvišan krvni tlak pozneje v življenju. Zato je pomembno, da otroke in mladostnike že v dobi
odraščanja navajamo na zmerno uporabo soli v vsakdanji prehrani. V skladu z zakonodajo je
pri pripravi hrane obvezna uporaba jodirane soli. Priporočen dnevni vnos soli je med 4 in 6 g
dnevno (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005).
2.2.4.2.1 Makroelementi
S tem izrazom označujemo anorganske sestavine prehrane, katerih esencialnost je pri človeku
dokazana v količinah nad 50 mg/dan (D-A-CH, 2004). Med makroelemente sodijo natrij,
klorid, kalij, kalcij, fosfor in magnezij.
Natrij ima pomembno vlogo pri ravnotežju kislin in baz v telesu ter v prebavnih sokovih.
Majhen del natrija se nahaja v znotrajcelični tekočini, kjer je pomemben za membranski
potencial celičnih sten in za encimske dejavnosti (D-A-CH, 2004). Uživanje natrija poteka
pretežno v obliki kuhinjske soli (NaCl). Klorid najdemo v velikih količinah v likvorju ter v
prebavnih izločkih, zlasti v obliki solne kisline v želodcu. Ima pomembno vlogo pri
elektrolitskem ravnotežju ter v gospodarjenju s kislinami in bazami. Minimalen vnos klorida
molarno pretežno ustreza potrebam po natriju. Izračunamo ga iz podatkov za natrij z
množenjem z 1,5. Kalij je najpogostejši kation znotrajcelične tekočine. V zunajcelični
tekočini je le 2% kalija, človeški organizem pa na nihanja kalija v njej zelo občutljivo reagira.
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Tako zvišanja kot znižanja lahko pripeljejo do hudih motenj mišic in živcev. Primarno
pomanjkanje kalija je zelo redko, ker ga zelo veliko vsebujeta tako rastlinska kot živalska
hrana. Večje izgube lahko opazimo pri nekaterih gastrointestinalnih boleznih, boleznih ledvic,
uporabi diuretikov itd. (Pokorn, 1996). S prehajanjem v vodo pri kuhanju se vsebnost kalija v
živilih zmanjšuje (D-A-CH, 2004). Kalcijevi ioni imajo pomembne funkcije pri stabiliziranju
celičnih membran, znotrajceličnem posredovanju signalov, prenosu dražljajev v živčnem
sistemu, elektromehanični vezavi v mišicah ter pri strjevanju krvi. Več kot 99% kalcija se
nahaja v skeletu in zobovju. Za izgradnjo kosti potrebno kopičenje kalcija je razvidno iz
razlike med vneseno količino kalcija in kalcijem, izločenim z blatom, sečem in skozi kožo.
Absorbcijo kalcija pospešuje vitamin D, odvisna pa je tudi od vsakokratne preskrbljenosti s
kalcijem. Izločanje kalcija z urinom se pod vplivom kuhinjske soli ter beljakovin z velikim
deležem aminokislin, ki vsebujejo žveplo (zlasti živalskih beljakovin), povečuje v odvisnosti
od odmerka (D-A-CH, 2004). Organske fosforjeve spojine so sestavni del membran in
nukleinskih kislin, ki se nahajajo v vseh živih celicah. Anorganski fosfat součinkuje kot
puferski sistem pri vzdrževanju pH-vrednosti. Absorbcija fosforja poteka v manjši meri tudi
prek aktivnega, od vitamina D odvisnega procesa (D-A-CH, 2004). Večja količina fosforja
(fosfatov) preprečuje absorbcijo železa, kalcija, magnezija in cinka (Pokorn, 1996). Magnezij
aktivira številne encime, posebej encime energijske presnove, učinkuje kot kofaktor
fosforiliranih nukleotidov, je udeležen pri sintezi nukleinskih kislin in ima pomembno vlogo v
okviru mineralizacije kosti in fiziologije membran, pri nevromuskularnem prenosu dražljajev
na sinapsah ter pri krčenju mišic (D-A-CH, 2004). Magnezij znižuje napetost gladkih mišic v
stenah arterij in tako znižuje krvni tlak (Pokorn, 1996). Hudo pomanjkanje magnezija pripelje
do motenj delovanja srčne in skeletnih mišic vse do miastenije (avtoimunska bolezen, za
katero sta značilni šibkost mišic in hitra utrudljivost) in nagnjenja k mišičnim krčem (D-ACH, 2004). Najnevarnejši posledici pomanjkanja magnezija v organizmu sta povečana celična
prepustnost za natrij, kalij in kalcij ter povečano sproščanje hormonov kateholaminov in
prostaglandinov (Pokorn, 1996). Na absorbcijsko kvoto magnezija vplivajo ponujena količina
in topnost magnezijevih soli ter vsebnost fitata, prehranske vlaknine, kalcija in trigliceridov z
dolgimi verigami v zaužiti hrani (D-A-CH, 2004). Preglednica 9 prikazuje priporočene
dnevne vnose makroelementov za odrasle osebe.
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Preglednica 9: Priporočeni dnevni vnosi makroelementov za odrasle osebe (25-51 let).
Element

Natrij*

Klorid*

Kalij*

Kalcij

Fosfor

Magnezij

Enota

mg/dan

mg/dan

mg/dan

mg/dan

mg/dan

mg/dan

Vrednost

550

830

2000

1000

700

350 (m)

300 (ž)

* Ocenjena vrednost za primerne vnose
Legenda: M - moški, Ž - ženske
Vir: (Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2004)

2.2.4.2.2 Mikroelementi
S tem izrazom označujemo anorganske sestavine hrane, katerih esencialnost je pri človeku
eksperimentalno dokazana v količini manj kot 50 mg/dan in katerih funkcija je biokemično
potrjena (D-A-CH, 2004). Med mikroelemente sodijo železo, jod, fluorid, cink, selen, baker,
mangan, krom, molibden, kobalt in nikelj.
Železo je pomembna sestavina številnih aktivnih skupin, ki prenašajo kisik in elektrone.
Pomanjkanje železa lahko povzroči slabokrvnost (Pokorn, 1996) ali negativno vpliva na
fizično zmogljivost, moti termoregulacijo in povečuje občutljivost za malarijo. Osebe, ki se
prehranjujejo s prehrano, revno z železom (vegetarijanci, vegani), morajo obenem uživati
pospeševalce absorbcije železa, npr. askorbinsko ali citronsko kislino (D-A-CH, 2004). Jod
učinkuje kot sestavina hormonov ščitnice. V območjih pomanjkanja joda se pojavljata
endemična golša in endemični kretenizem (D-A-CH, 2004). Najboljša preventiva proti
golšavosti je ohranjevanje čistega okolja in primerno jodiranje soli (Pokorn, 1996). Fluorid se
v telesu nahaja v kosteh in zobeh, v manjši količini pa tudi v telesnih tekočinah in
parenhimskih organih. Ker je dokazano, da deluje preventivno proti kariesu, ga prištevamo
med za zdravje potrebne elemente. Prav tako vse kaže na to, da ima funkcijo pri mineralizaciji
kosti in zob. Koncentracija fluorida v pitni vodi znaša v regijah z zmernim podnebjem okrog
1 mg/L in nudi optimalno zaščito pred kariesom. V območjih, kjer je v pitni vodi majhna
naravna vsebnost fluorida, lahko malenkostno povečajo njeno vsebnost (fluoridiranje pitne
vode) ali se poslužijo drugih ukrepov, kot je redno uživanje fluoridnih tablet ali fluoridirana
kuhinjska sol. Na območjih z naravno velikimi koncentracijami fluorida v pitni vodi (> 0,7
mg/L) so ti ukrepi nepotrebni. Lokalno se fluorid pri šolskih otrocih in odraslih uporablja v
obliki zobne paste, če pa tako zobno pasto uporabljamo pri majhnih otrocih ali dojenčkih, ki
zobno pasto deloma ali vso požirajo, lahko pride do zdravstvenih problemov (D-A-CH,
2004). Cink v presnovi izpolnjuje specifične funkcije kot sestavina ali aktivator številnih
encimov v presnovi beljakovin, OH, maščob in nukleinskih kislin, hormonov in receptorjev
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ter pri skladiščenju inzulina in v imunskem sistemu. Telo ne vsebuje nobenih velikih zalog
cinka, ki bi jih lahko mobiliziralo ob premajhni preskrbi, zato je potreben stalen vnos (D-ACH, 2004). Selen izpolnjuje življenjsko pomembne funkcije kot sestavina dejodaz,
glutationperoksidaz, tioredoksinreduktaz in plazmaselenoproteina P. Nekatere izmed teh
molekul razgrajujejo nevarne snovi, druge so esencialne za aktiviranje prohormona tiroksina
(T4) v aktivni ščitnični hormon (T3), tretje pa vplivajo na procese proliferacije in celične
diferenciacije (D-A-CH, 2004). Baker je sestavina več metaloencimov, ki večinoma spadajo v
endogeni antioksidativni sistem. Kot sestavina transportnega proteina ceruloplazmina posega
v presnovo železa s katalizacijo oksidacije dvovalentnega železa (transferina) v trivalentno.
Koncentracija mangana v kosteh je relativno visoka. Nekateri manganovi metaloencimi
katalizirajo sintezo proteoglikana v hrustancu in v rastnih spojih kosti, poleg tega mangan
večinoma nespecifično aktivira številne druge encime. Krom opravlja funkcijo v presnovi
OH. Pri prenizkem dnevnem vnosu kroma je lahko motena glukozna toleranca. Molibden je
sestavina različnih oksidaz, razpravlja pa se tudi o njegovem kariostatičnem učinku
(preprečevanje formacije kariesa). Kobalt je sestavina vitamina B12 in lahko nespecifično
aktivira celo vrsto encimov. Nikelj je sestavina ali aktivator življenjsko pomembnih spojin
(D-A-CH, 2004). Preglednica 10 prikazuje priporočene dnevne vnose mikroelementov za
odrasle osebe.
Preglednica 10: Priporočeni dnevni vnosi mikroelementov za odrasle osebe (25-51 let) glede
na spol.
Element

Enota

Vrednost (m)

Vrednost (ž)

Element

Enota

Vrednost

Železo

mg/dan

10

15

Baker*

mg/dan

1,0-1,5

Jod

μg/dan

Mangan*

mg/dan

2,0-5,0

Fluorid**

mg/dan

3,8

3,1

Krom*

μg/dan

30-100

Cink

mg/dan

1,0

0,7

Molibden*

μg/dan

50-100

Selen*

μg/dan

Nikelj*

μg/dan

25-30

200

30-70

* Ocenjena vrednost za primerne vnose
** Orientacijska vrednost za skupne vnose fluoridov (hrana, pitna voda in prehranska dopolnila) ter prehranska dopolnila v obliki fluoridov
za preprečevanje kariesa
Legenda: M - moški, Ž - ženske
Vir: (Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2004)
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2.2.5 CINDI priporočila za zdravo življenje
Za varno in zdravo prehranjevanje ter doseganje priporočenih vrednosti hranil in prehranskih
ciljev je pomemben pravilen izbor živil, način priprave obrokov ter sam ritem prehranjevanja.
V Republiki Sloveniji so bile leta 2000 razmeram v državi prilagojene prehranske smernice
CINDI SZO (angl. Countrywide Integrated Noncommunicable Disease Intervention =
mednarodni program preprečevanja kroničnih nenalezljivih bolezni). Prehranske smernice za
splošno populacijo, ki temeljijo na priporočenem prehranskem vzorcu in upoštevajo nezdravo
prehranjevanje v Republiki Sloveniji, temeljijo na 12-ih korakih do zdravega prehranjevanja:
1. V jedi uživajte. Izbirajte polnovredno in pestro hrano, ki naj vsebuje več živil rastlinskega
kot živil živalskega izvora.
2. Jejte kruh, testenine, riž in krompir večkrat na dan.
3. Večkrat dnevno jejte pestro zelenjavo in sadje (najmanj 400 g dnevno). Izbirajte lokalno
pridelano svežo zelenjavo in sadje.
4. Bodite toliko telesno dejavni, da bo vaša telesna masa normalna (ITM 20-25).
5. Nadzorujte količine zaužite maščobe (ne več kot 30% dnevnega energijskega vnosa) in
nadomestite večino NMK (živalskih maščob) z nenasičenimi rastlinskimi olji.
6. Nadomestite mastno meso in mastne mesne izdelke s stročnicami, ribami, perutnino ali
pustim mesom.
7. Dnevno uživajte priporočene količine manj mastnega mleka in manj mastnih in slanih
mlečnih izdelkov (jogurt, kislo mleko, kefir, sir).
8. Hrano sladkajte zmerno in izbirajte živila, ki vsebujejo malo sladkorja. Omejite pogostost
uživanja slaščic in sladkih pijač.
9. Jejte manj slano hrano. Dnevna poraba soli naj ne presega 1 čajne žličke (6 g) soli,
vključno s soljo, ki jo zaužijete v kruhu, gotovih pripravljenih in konzerviranih jedeh.
10. Če pijete alkohol, ga ne uživajte več kot 2 enoti dnevno (1 enota je 10 g alkohola).
11. Hrano pripravljajte zdravo in higiensko. Primerni načini, ki vplivajo na zmanjševanje
maščobe pri pripravi jedi, so: kuhanje, dušenje, pečenje ali priprava v mikrovalovni
pečici.
12. Za dojenčka je najustreznejše izključno dojenje do šestega meseca, ki ga nadaljujte ob
ustrezni dopolnilni prehrani v prvih letih.
Vir: (Ministrstvo za zdravje, 2005).
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Smernice zdravega prehranjevanja (2005) zajemajo:
1.

Pravilen ritem prehranjevanja: zajtrk, kosilo, večerja in po možnosti dva manjša vmesna
obroka (priporočljivo sadje in zelenjava),

2.

Pravilen način uživanja hrane (počasi: 20–30 minut za glavne obroke, 10 minut za
vmesne obroke),

3.

Primerno porazdelitev dnevnega energijskega vnosa po obrokih: 25% zajtrk, 15%
dopoldanska malica, 30% kosilo, 10% popoldanska malica in 20% večerja,

4.

Pravilno sestavo hrane glede na kritje dnevnih energijskih potreb v skladu s priporočili za
vnos hranil in glede uživanja zdravju koristnejših živil (uživanje hrane z manj skupnih
maščob, NMK in TMK ter manj sladkorja, veliko prehranske vlaknine, vitaminov,
elementov in snovi z antioksidantivnim učinkom)

5.

Zdrav način priprave hrane (mehanska in toplotna obdelava, ki ohranja količino in
kakovost zaščitnih snovi in ne uporablja ali čim manj uporablja dodatne maščobe, sladkor
in kuhinjsko sol, na primer: kuhanje, dušenje, priprava hrane v konvekcijski pečici)
Vir: (Ministrstvo za zdravje, 2005).
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2.3

Paleolitska prehrana

Paleolitska prehrana je način prehranjevanja, ki z uporabo živil, ki so nam danes na voljo,
posnema prehrano, ki naj bi jo v obdobju paleolitika uživale različne vrste človečnjakov. Ker
naj se od časa paleolitika do danes človeški genom ne bi pretirano spremenil (ta sprememba
naj bi predstavljala le 0,005%), naj bi bili ljudje danes še vedno prilagojeni na uživanje hrane
naših prednikov. Temelj paleolitske prehrane naj bi bilo predvsem pusto meso, negojeno sadje
in zelenjava, gobe ter semena in oreški (Eaton in Konner, 1985). Drugi avtorji navajajo še ribe
in ostalo morsko hrano, koreninice, jajca (Jönsson, Granfeldt, Erlanson-Albertsson, Ahrén in
Lindeberg, 2010; Wolf, 2010) in živalske organe (Jönsson idr., 2006). Izogibali pa naj bi se
hrani, ki se je v prehrani človeka pojavila po iznajdbi kmetijstva in živinoreje (pred približno
10.000 leti), kot so žita in izdelki iz njih, stročnice, mleko in mlečni izdelki, sol ter rafinirani
sladkorji in olja (Eaton in Konner, 1985), nekateri navajajo še škrobnata živila in alkohol
(Wolf, 2010). Ideja je torej uživati naravno, polnovredno, čim manj predelano hrano,
dostopno modernemu človeku.
2.3.1 Opredelitev prehrane lovcevnabiralcev
Načini prehranjevanja človeških prednikov izvirajo iz prehrane višjih primatov, ki je temeljila
predvsem na rastlinskih virih, dopolnjevali pa so jo žuželke in (pri nekaterih vrstah) živalsko
meso. Fosilni dokazi potrjujejo, da je bil ta vzorec značilen za zgodnje dvonožne hominide (v
obdobju od 6-2 mio let nazaj), poudarek pa je bil na PZO (gomoljih) ter na oreščkih in
semenih. Odvisnost od živalskega mesa naj bi se po tem obdobju (od 2 mio let nazaj) z
razvojem Homo habilisa in še posebej Homo erectusa močno povečala, saj je bil slednji več
kot očitno sposoben lova na veliko divjad – to sposobnost si deli z modernim človekom. Še
vedno pa veliko dokazov kaže na pomembno (če ne prevladujočo) odvisnost od rastlinske
hrane (Konner in Eaton, 2010).
Človeško črevo je veliko manjše od ocenjene velikosti črevesja primatov glede na njihovo
telesno maso. Pravzaprav je skoraj do grama natančno zmanjšano proporcionalno s povečano
velikostjo možganov (Aiello in Wheeler, 1995; Konner in Eaton, 2010). Po eni strani je to
zaradi koncentracije kalorij tako v rastlinski hrani (sadje in oreški namesto listov in trave) kot
kasneje v mesu, vendar je jasno, da je kuhanje hrane (ki se je začelo približno 0,23 mio let
nazaj, morda celo mnogo kasneje), igralo ključno vlogo, saj je zmanjšalo potrebo po
človekovi prebavi tako rastlinske hrane kot živalskega mesa (Konner in Eaton, 2010;
Wrangham idr., 1999). Vendar pa je človeško črevo obdržalo več strukturnih in presnovnih
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značilnosti črevesa herbivornih/frugivornih (rastlinojedih/sadjejedih) višjih primatov, v
pomembnih značilnostih pa se razlikuje od tipičnega črevesja mesojedcev (K. Milton, 2000).
Arheološko-paleontološki zapisi pojasnjujejo, da so se predniške populacije, pomembne za
razvoj naše vrste (anatomsko moderni Homo sapiens), zanašale na raznolike vire hrane v
močno raznolikih okoljih. Vsekakor sta bili fleksibilnost in prilagajanje pomembni za
človeški razvoj. Zaradi dolgega otroštva naj bi se razvil edinstven človeški vzorec odvajanja
od dojenja in postopnega privajanja na nemlečno hrano. To vključuje dodajanje živalskega
mesa s strani očetov (Kaplan, Hill, Lancaster in Hurtado, 2000) in rastlinske hrane s strani
mater in babic (O'connell idr., 1999). Očetje naj bi prav tako priskrbeli meso za svoje noseče
in doječe samice (Marlowe, 2005). Mladiči sami naj bi se v večini lovsko nabiralskih
populacij posluževali nabiralništva in s tem priskrbeli ogromne količine rastlinske hrane,
školjk ter manjših živali, kot so kuščarji in ptiči, obvladovanje lova pa naj bi se zavleklo daleč
v odraslost (Konner in Eaton, 2010).
Postalo je jasno, da naj bi bile morske, rečne in jezerske vrste živali pomemben vir živalskega
mesa v času evolucije modernega Homo sapiensa in so morda imele ključno vlogo pri
ontogeniji (razvoj in spreminjanje organizma oz. organa od oplojene jajčne celice do odrasle
oblike in nato smrti) človeških možganov (Crawford idr., 1999). V vsakem primeru je treba
školjke in ostale vodne vrste živali obravnavati kot del predniških prehranskih prilagoditev.
Najboljša trenutna ocena uživanja živalske hrane v primerjavo z rastlinsko je med 35-65% in
to vključno z vodnimi živalmi, ki so bile pomemben vir mesa vsaj 0,2 mio let (Konner in
Eaton, 2010). Največji argument proti paradigmi lova kot najpomembnejšega vira hrane
človeških prednikov je, da naj bi večino prehranskih beljakovin priskrbele samice z
nabiranjem oreščkov, gomoljnic in manjših živali, ne pa samci z lovom (Kuipers, Joordens in
Muskiet, 2012). Cordain in sodelavci (2000) so pokazali, da naj bi le 25-35% dnevnih
energijskih potreb pri populacijah LN iz celega sveta izhajalo iz ulovljene živalske hrane,
preostanek energijskih potreb pa naj bi dobili iz rastlinske hrane in ribolova. Meso velike
divjačine je bilo tako verjetno najbolj cenjena hrana, iz prehranskega vidika pa zagotovo ne
najbolj pomemben vir hrane (Kuipers, Joordens in Muskiet, 2012).
2.3.2 Zgodovina moderne paleolitske prehrane
Prehrano je sprva sredi 1970-ih populariziral gastroenterolog Walter L. Voegtlin, njegov
koncept pa je posvojilo veliko avtorjev in raziskovalcev. Bil je eden izmed prvih, ki so
predlagali, da bi uživanje prehrane, podobne tisti v obdobju paleolitika, izboljšalo zdravje
ljudi. Leta 1975 je samostojno objavil knjigo, v kateri je trdil, da so ljudje mesojede živali in
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da je bila predniška paleolitska prehrana prehrana mesojedcev, ki je temeljila na maščobah in
beljakovinah, z majhno vsebnostjo OH. Njegovi prehranski predpisi so temeljili na
zdravljenju njegovih pacientov s prebavnimi težavami, predvsem s kolitisom, Chronovo
boleznijo, sindromom razdražljivega črevesja in prebavnimi motnjami (Voegtlin, 1975).
Leta 1985 sta S. Boyd Eaton in Melvin Konner iz Univerze v Emoryju objavila članek o
paleolitski prehrani, svoja dognanja pa sta v naslednjih letih še posodabljala (Eaton in
Konner, 1997; Konner in Eaton, 2010). Njuno delo je povečalo zanimanje za paleolitsko
prehrano in usmerilo pozornost medicine v ta koncept.
S pričetkom leta 1989 je švedski doktor medicine in znanstvenik Staffan Lindeberg vodil
znanstveno raziskavo populacij na Kitavi, enem izmed Trobriandskih otokov na Papui Novi
Gvineji. V tej raziskavi, imenovani Študija Kitave (angl. Kitava study), so ugotovili, da
prebivalstvo, ljudstvo Kitava, ne trpi za nekaterimi najbolj pogostimi KNB in dejavniki
tveganja danes in sicer kapjo, srčnim popuščanjem, sladkorno boleznijo tipa 2, debelostjo in
povišanim krvnim tlakom. Prvo publikacijo so objavili leta 1993, sledilo pa ji je več
strokovnih člankov o zdravstvenem stanju ljudstva Kitava (Lindeberg, Ahren, idr., 2003;
Lindeberg, Eliasson, Lindahl in Ahren, 1999) in publikacij o povezavi med prehrano in
boleznimi zahodnih družb.
Od konca 1990-ih se je več zdravnikov in nutricionistov začelo zavzemati za vrnitev k tako
imenovani paleolitski prehrani. Zagovorniki tega prehranskega pristopa so objavili že več
knjig in ustvarili več internetnih strani za promocijo paleolitske prehrane (Cordain, 2002b; De
Vany, 2011; Eades in Eades, 1996; Parham, 2013; Sisson, 2013; Wolf, 2010). Med najbolj
znanimi zagovorniki paleolitske prehrane je dr. Loren Cordain, profesor na Univerzi v
Coloradu iz oddelka za znanost o prehrani in fizični vadbi (angl. Department of Health and
Exercise Science), ki je objavil že več kot 100 znanstvenih člankov o tej temi in napisal več
knjig, v katere je strnil svoja dolgoletna spoznanja (Cordain, 1999; Cordain, 2002a, 2002b;
Cordain, 2005; Cordain, Eaton, Miller, Mann in Hill, 2002; Cordain idr., 2005; Cordain,
Miller, Eaton in Mann, 2000; Cordain, Miller, Eaton, Mann, idr., 2000; Cordain, Stephenson
in Cordain, 2011; Cordain, Watkins in Mann, 2001; Eaton, Konner in Cordain, 2010; Eaton,
Sinclair, Cordain in Mann, 1998; Lindeberg, Ahren, idr., 2003; Lindeberg, Cordain in Eaton,
2003; O'Keefe in Cordain, 2004).
2.3.3 Nasprotniki paleolitske prehrane
Med nekaterimi nutricionisti in antropologi velja paleolitska prehrana za kontroverzno.
Članek na strani Družbe za nacionalno zdravje Združenega kraljestva (angl. National health
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service of the United Kingdom ali NHS) je paleolitsko prehrano označil za prehransko
kaprico (National health service of the United Kingdom, 2008), v ameriški reviji U.S. news &
world report pa je leta 2011 odbor 22-ih strokovnjakov postavil paleolitsko prehrano na
zadnje mesto med 20-imi prehranami, ki so jih ocenjevali glede na učinke na zdravje, izgubo
telesne mase in težavnost sledenju prehrani (US News, 2013a). Rezultate so ponovili v
raziskavi leta 2012, kjer je paleolitska prehrana med 25-imi prehranami delila zadnje mesto z
dukansko dieto - dieto, ki temelji predvsem na beljakovinah, njen začetnik pa je francoski
zdravnik Pierre Dukan ("The Dukan diet," 2013). Eden izmed strokovnjakov, ki so sodelovali
pri raziskavi in ocenjevanju, je bil mnenja, da bi bila prava paleolitska prehrana lahko odlična,
vendar naj bi bilo moderni približki daleč od nje. Dodal je, da bi bilo v modernem času tako
prehrano zelo težko posnemati. Leta 2013 so raziskavo ponovili in med 29-imi prehranami
paleolitsko uvrstili na 28. mesto (US News, 2013b), tokrat pa naj bi bila dukanska dieta na
zadnjem, 29. mestu.
Alexander Ströhle, Maike Wolters in Andreas Hahn iz oddelka za prehrano na Univerzi v
Hanovru dvomijo, da je 10.000 let (čas od iznajdbe kmetijstva) prekratko obdobje za
zagotovitev primerne prilagoditve na agrarno prehrano ("Ernaehrungs - umschau," 2013). Kot
primer navajajo, da se je število alelov, odgovornih za laktozno toleranco, v Evropi močno
povečalo in to le nekaj tisoč let po iznajdbi živinoreje, poleg tega pa se je nedavno povečalo
tudi število kopij gena za proizvodnjo amilaz v slini, ki razgrajujejo škrob, kar povezujejo s
pojavom kmetijstva (Santos idr., 2012). Ströhle in sodelavci so mnenja, da število generacij,
ki so obstajale v starem okolju, ni pomembno ter da je odgovor na spremembe v okolju vrste
odvisen od dednih lastnosti, intenzivnosti selekcije in od števila generacij, na katere ta
selekcija vpliva. Pravijo, da če bi bila neolitska prehrana agrokulturalistov v neskladju z
njihovo fiziologijo, bi to povzročilo selekcijski pritisk na evolucijske spremembe in moderni
ljudje, kot so na primer Evropejci (katerih predniki so 400-500 generacij uživali agrarno
prehrano), bi morali biti primerno prilagojeni na to. Konner in Eaton sta mnenja, da dokazi
niso prepričljivi. Strinjata se, da se je, odkar so moderni ljudje pred približno 100.000 do
50.000 leti zapustili Afriko, genetska evolucija nadaljevala – npr. v obliki pigmentacijskih
sprememb (barva las, oči, kože) ali ohranitve laktaze v odrasli dobi ali pa prilagoditvenih
zaščit proti mikroorganizmom (kot so hemoglobinopatije in modifikacije imunskega sistema).
Nove analitične metode razkrivajo bolj prefinjene genetske prilagoditve na prehranske in
druge ekološke niše, vključno z različnimi frekvencami alelov, ki so povezani z odvisnostjo
od žitnih zrn, z razliko od odvisnosti na koreninice in gomoljnice. Vendar pa naj pomembnost
teh sprememb ne bi bila jasna (Konner in Eaton, 2010).
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Tudi Katharine Milton, profesorica fizične antropologije na kalifornijski univerzi Berkeley, je
nasprotovala evolucijski logiki, na kateri temelji paleolitska prehrana. Dvomi v predpostavko,
da mora biti presnova modernih ljudi genetsko prilagojena na prehranske razmere paleolitika.
Pravi, da obstaja malo dokazov, ki bi pokazali, da je na človeške prehranske potrebe ali na
človeško presnovno fiziologijo taka prehrana kadar koli v človeški evoluciji pomembno
vplivala (Ungar in Teaford, 2002).
Melanie McGrice, predsednica podjetja Nutrition Plus iz Melbourna in ena izmed vodilnih
nutricionistov v Avstraliji je prepričana, da je paleolitska prehana kratkoročna rešitev in le še
ena prehranska kaprica, ki naj bi bila hranilno nepopolna in ne odseva širokega znanja, ki ga
imamo o prehrani. Njeno mnenje je, da Združenje dietetikov Avstralije (angl. The Dietitians
Association of Australia) ne more podpreti prehrane, ki izloči temeljno skupino živil, kot so
mlečni izdelki in polnovredna žita. Taka prehrana naj bi lahko vodila v pomanjkanje kalcija,
prav tako pa naj bi vsebovala preveč NMK živalskega izvora. Razlog za to naj bi bil po
njenem mnenju predvsem to, da imajo živali danes veliko večjo vsebnost maščobe, kot so je
imele živali v obdobju paleolitika ("Body and soul," 2013).
Eden izmed temeljnih argumentov proti paleolitski prehrani pa naj bi bilo uživanje (pre)velike
količine beljakovin, do česar običajno pride pri prehranah z nizko vsebnostjo OH.
Prekomerno uživanje beljakovin naj bi bremenilo prebavni sistem, prav tako pa naj bi
prispevalo k proizvajanju sladkorja v telesu in celo preprečevalo telesu, da se naravno
razstruplja (Body ecology). Bakterije in drugi mikroorganizmi, ki povzročajo bolezni,
potrebujejo za svoj obstoj aminokisline, ki nastanejo iz beljakovinsko bogate hrane. Preveč
beljakovin v prehrani naj bi ustvarjalo presežek aminokislin, ki jih bakterije potrebujejo za
obstoj (Brown idr., 1991). Če pa beljakovine omejimo ali jih vsaj izločimo iz prehrane za dan
ali dva, naj bi dali svojemu imunskemu sistemu priložnost, da izvede avtofagijo (kataboličen
proces razgradnje celici lastnih sestavin), proces, pri katerem naj bi posebne celice presežek
beljakovin razgradile na uporabne aminokisline. Avtofagija naj bi izboljšala zdravje celic in
omogočala njihovo dolgoživost (Jia in Levine, 2007; Mizushima, Levine, Cuervo in
Klionsky, 2008). Uživanje prekomerne količine beljakovin iz pustega mesa (npr. pusta
divjačina ali perutnina) lahko vodi v fiziološko stanje imenovano »kunčje stradanje« (angl.
rabbit starvation), obliko akutne nedohranjenosti, ki jo povzroča uživanje velikih količin
katerega koli pustega mesa, skupaj s pomanjkanjem drugih virov hranil, običajno v
kombinaciji z drugimi povzročitelji stresa, kot so zelo hladno ali suho okolje. Simptomi
vključujejo drisko, glavobol, izčrpanost, nizek krvni tlak in utrip srca ter lakoto, ki naj bi jo
potešilo le zaužitje maščobe ali OH (Bilsborough in Mann, 2006). Do tega spoznanja je na
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svojem potovanju prišel že Charles Darwin in ga opisal v svoji knjigi Potovanje na ladji
Beagle (angl. The Voyage of the Beagle) iz leta 1839. Loren Cordain in sodelavci so
ugotovili, da je človeška fiziološka meja uživanja beljakovin nekje med 35% in 40% skupne
energijske vrednosti. Vendar pa po preučitvi načinov prehranjevanja 229-ih družb LN iz
celega sveta ugotavljajo, da populacije LN, ki živijo v okoljih in razmerah, kjer je uživanje
velikih količin živalskih beljakovin nujno za obstoj, raje posežejo po mesu, ki vsebuje večji
delež maščobe, torej kljub uživanju velikih količin mesa ne uživajo pustih beljakovin, zato naj
do simptomov kunčjega stradanja ne bi prihajalo (Cordain, Miller, Eaton, Mann, idr., 2000).

2.3.4 Smernice paleolitske prehrane
Razmerja med rastlinsko in živalsko hrano in ocen vsebnosti makrohranil v prehrani LN se je
med prvimi s svojimi sodelavci v članku iz leta 2000 lotil dr. Loren Cordain. Avtorji so bili
mnenja, da je lovsko-nabiralski način življenja, ki naj bi oskrboval človeštvo že od začetka
pojava rodu Homo pred približno 2,4 milijoni let, razen zadnjih 10.000 let (99,6% človeške
zgodovine), v čisti obliki danes verjetno izumrl (Cordain, Miller, Eaton, Mann, idr., 2000).
Ker do tega leta ni bila opravljena še nobena obširna študija prehrane, ki bi podala ocene
vsebnosti makrohranil in elementov v sledovih v divjih rastlinah in živalih, ki naj bi jih
uživale nerazvite družbe LN, so avtorji svoje rezultate dobili s pregledovanjem etnografskih,
fosilnih in arheoloških podatkov in jih primerjali z analizami vsebnosti hranil modernih divjih
rastlin in živali. Analizirali so ekonomske vzorce preživetja 229-ih družb LN in pri tem
upoštevali nabrano hrano, ulovljeno živalsko hrano in hrano, pridobljeno z ribolovom.
Podatke so dobili v Murdockovem Etnografskem atlasu, v katerem so v obliki etnografskih
kod (Gray J., 1998) zbrani podatki 1167-ih človeških družb iz celega sveta. Ti podatki
prikazujejo na primer deleže odvisnosti neke družbe od določene panoge (nabiralništvo, lov,
živinoreja idr.) za preživetje ali pa deleže različnih družbenih ureditev, deleže različnih
verovanj, tabujev, ureditev suženjstva ipd. Cordain in sodelavci so upoštevali družbe LN, ki
so bile 100% odvisne le od nabiralništva, lova in ribolova, ne pa tudi od živinoreje in
kmetijstva (Cordain, Miller, Eaton, Mann, idr., 2000). Podatke iz Etnografskega atlasa so
uporabili le za oceno razmerja med rastlinsko in živalsko hrano, oceno vsebnosti makrohranil
v prehrani LN pa so določili tako, da so nanašali vrednosti povprečnih energijskih gostot
(kJ/g) divjih rastlin in živali na vzorce preživetja iz Etnografskega atlasa. Na podlagi teh
podatkov so podali verjetne ocene vnosa makrohranil populacij LN iz različnih okolij. Avtorji
so ugotovili, da se odvisnost družb LN od rastlinske in živalske hrane razlikuje glede na
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okolje, v katerem te družbe živijo oziroma od zemljepisne širine. V hladnih okoljih (tundra,
severni iglasti gozd) naj bi bila odvisnost od rastlinske hrane manjša (6-15% v tundri in 1625% v severnem iglastem gozdu) zaradi pomanjkanja le-te, v toplejših okoljih (tropske
travnate površine, puščavske travnate in grmičaste površine) pa naj bi bila odvisnost od
rastlinske hrane večja - v obeh primerih 46-55%. Podobno naj bi veljalo za odvisnost od
ulovljene živalske hrane in živalske hrane, pridobljene z ribolovom. Študija je dala več
zanimivih rezultatov. Univerzalna prehrana, ki bi predstavljala prehrano vseh družb LN, ne
obstaja. Vsekakor pa naj bi bili opazni nekateri prehranski trendi, ki naj bi presegali
geografske in ekološke meje in naj bi predstavljali skoraj vse svetovne družbe LN. Vnos
beljakovin naj bi predstavljal 19-50% skupnega energijskega vnosa, odvisno od razmerja med
rastlinsko in živalsko hrano in odstotka telesne maščobe lovnih živali. Vendar pa naj ljudje ne
bi tolerirali prehrane, ki vsebuje več kot 35-40% skupne energije iz beljakovin (Cordain,
Miller, Eaton, Mann, idr., 2000). Cordain in sodelavci so ugotovili, da v prehrani družb LN iz
celega sveta beljakovine največkrat predstavljajo 19-35% dnevnih energijskih potreb, OH 2240% in maščobe 28-58% (Preglednica 11). Avtorji so zaključili, da naj bi razlike v odstotkih
telesne maščobe lovnih živali spremenile vnos beljakovin pri LN. Zgornja meja vnosa
beljakovin naj bi vplivala na izbiro drugih makrohranil. Analiza je pokazala, da naj bi LN
kjerkoli in kadarkoli je bilo ekološko mogoče uživali velike količine (45-65% energije)
živalske hrane. Večina (73%) svetovnih družb LN naj bi uživala prehrano z več kot 50%
živalske hrane, medtem ko naj bi le 14% družb uživalo prehrano z več kot 50% iz rastlinske
hrane. Ta velika odvisnost od živalske hrane v povezavi z relativno nizkim vnosom OH iz
divjih rastlin naj bi vodila v univerzalno značilen vnos makrohranil, pri katerem je vnos
beljakovin povišan (19-35%) na račun OH (22-40% energije). Cordain in sodelavci so svoje
rezultate torej dobili s pregledovanjem etnografskih, fosilnih in arheoloških podatkov in jih
primerjali z analizami vsebnosti hranil v danes obstoječih divjih rastlinah in živalih.
Analizirali so ekonomske vzorce preživetja 229-ih družb LN in pri tem upoštevali nabrano
hrano, ulovljeno živalsko hrano in hrano pridobljeno z ribolovom (Cordain, Miller, Eaton,
Mann, idr., 2000).
Eaton in Konner pa sta se rekonstrukcije prehrane predkmetijskih ljudi z uporabo indirektnih
postopkov lotila že pred letom 2000. V svojem članku iz leta 1985 sta podala povprečne
ocene deležev posameznih hranilnih snovi. Beljakovine naj bi predstavljale 34% energijskih
potreb, maščobe 21%, OH pa 45% (Eaton in Konner, 1985). V novejšem članku iz leta 1997
sta te ocene posodobila. Beljakovine naj bi po novem predstavljale 37%, maščobe 22%, OH
pa 41% dnevnih energijskih potreb (Eaton in Konner, 1997). V obeh primerih sta avtorja
37

Katja Malus: Paleolitska prehrana: primerjava s smernicami zdravega prehranjevanja

upoštevala razmerje med rastlinsko in živalsko hrano 65:35 v prid rastlinski hrani, kar je
temeljilo na Lee-jevi zbirki izbranih podatkov lovcev-nabiralcev, ki jih je dobil v
Etnografskem atlasu – izvlečku 862-ih družb lovcev-nabiralcev iz celega sveta (Cordain,
Miller, Eaton, Mann, idr., 2000). Eaton in Konner sta mnenja, da obstajajo tudi druge
kombinacije razmerja med rastlinsko in živalsko hrano (Eaton in Konner, 1985), veliko
drugih znanstvenikov pa meni, da je povprečni vzorec preživetja LN vključeval več živalske
hrane kot ocenjenih 35% omenjenih avtorjev (Cordain, Miller, Eaton, Mann, idr., 2000). 25
let po prvem članku, leta 2010, sta avtorja izdala še enega, pri katerem sta namesto ocene
vnosa hranil želela podati priporočila, ki bi temeljila na bolj konvencionalnih epidemioloških,
kliničnih in laboratorijskih študijah, ne pa na preučevanju etnografskih, fosilnih in
arheoloških zapisov. Avtorja ugotovita, da je od njune prve publikacije postalo jasno, da so
bile morske, jezerske in rečne vrste pomemben vir živalske hrane v času poteka evolucije
modernega Homo sapiensa in da naj bi igrale pomembno vlogo v evoluciji možganske
ontogenije (Konner in Eaton, 2010). Glede na nove analize prehrane LN (Cordain idr., 2002;
Cordain, Miller, Eaton in Mann, 2000; Cordain, Miller, Eaton, Mann, idr., 2000) sta avtorja
povečala ocenjen vnos maščob na 20-35%. Količina živalske hrane naj bi v prehrani LN
variirala in predstavljala od 35-65% dnevnih potreb, vnos beljakovin pa naj bi predstavljal od
25-30%. Rastlinske hrane naj bi bilo tako od 35-65%. OH naj bi dobili predvsem iz sadja,
zelenjave in oreškov ter zanemarljive količine nepredelanih žit, predstavljali pa naj bi 35-40%
dnevnih energijskih potreb (Konner in Eaton, 2010).
Preglednica 11: Ocene deležev beljakovin, maščob in OH v paleolitski prehrani po različnih
avtorjih.
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Za potrebe diplomskega dela smo za vsebnost makrohranil v paleolitski prehrani upoštevali
ocene Eatona in Konnerja, saj sta ustvarila model paleolitske prehrane z ocenami vnosa
makrohranil, pri izdelavi katerega sta poleg drugih upoštevala tudi rezultate Cordaina in
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sodelavcev (Preglednica 11). Slednji so napisali ocene vnosa hranil v prehrani LN glede na 5
različnih razmerij med živalsko in rastlinsko hrano in želeli ugotoviti, kakšen vnos
makrohranil bi bil najbolj primeren, da bi povzel prehrano večine populacij LN. Po njihovih
besedah ne obstaja ena sama prehrana, ki bi jo uživale vse populacije LN po svetu, temveč se
vsebnost hranil močno razlikuje glede na razmere v okolju. Ravno zato so odstopanja pri
ocenah vnosa makrohranil pri teh avtorjih tako velika.
2.3.4.1 Energijske potrebe
Paleolitski ljudje naj bi bili tako visoki, kot so današnji ljudje v razvitem svetu. Da je njihov
nomadski način življenja LN zahteval ogromno telesne aktivnosti, je razvidno iz skeletnih
ostankov, saj kosti naših prednikov nakazujejo, da so bili vitki in mišičasti. Zaradi narave
življenja, ki naj bi zahtevala ogromno fizične aktivnosti, so morali zaužiti veliko več kalorij
kot večina zahodnjakov 20. stoletja. Avtorja ocenjujeta, da so morali dnevno zaužiti 3000
kkal, da so zadovoljili energijske potrebe svojega načina življenja. Sadje, koreninice, oreščki
in ostala nežitna hrana naj bi predstavljali 65-70% osnove povprečnega nabiralca. Nabrano
hrano naj bi zaužili v nekaj urah po nabiranju, večinoma z nič ali zelo malo predelave in brez
toplotne obdelave. Taka hrana ima glede na dostopnost energije relativno visoko povprečno
vsebnost vitaminov in mineralov. Posledica tega je, da so naši predkmetijski predniki zaužili
večjo količino večine vitaminov in elementov, kot je priporočljivo po današnjih priporočilih
(Eaton in Konner, 1997).
2.3.4.2 Beljakovine
V 1980-ih letih je večina prehranskih strokovnjakov pozivala k znižanju vnosa beljakovin, še
posebej v obliki mesa, predvsem zaradi takratnega mnenja naše kulture, da visok vnos mesa
zaradi vsebnosti maščob v mesu močno dviguje holesterol. Dodatna skrb je bila, da lahko
postane z uživanjem velikih količin mesa breme dušika na organizem preveliko (Konner in
Eaton, 2010). Paleolitski ljudje naj bi živalske beljakovine dobili iz divjačinskega mesa, še
posebej od rastlinojedih črednih kopitarjev, kot so jelenjad, bizoni, konji in mamuti. Tako
meso naj bi vsebovalo manj maščobe kot komercialno meso (Eaton in Konner, 1985). Vnos
beljakovin današnjih primatov, kot so šimpanzi, gorile, pavijani in giboni, variira med 1,6-5,9
g/kg TT/dan, pri naših prednikih pa naj bi bil vnos beljakovin med 2,5 in 3,5 g/kg TT/dan
(Eaton in Konner, 1997). Poznejše analize prehrane LN so močno povečale oceno vnosa
beljakovin paleolitskih ljudi (Cordain idr., 2002; Cordain, Miller, Eaton in Mann, 2000;
Cordain, Miller, Eaton, Mann, idr., 2000), vendar do danes še ni dokazov, da bi bila količina
zaužitega pustega mesa (podobnega mesu divjačine), enaka količini, ki so jo zaužili LN,
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škodljiva za zdravje. Pravzaprav je bilo dokazano, da čeprav prehrana, bogata s pustim
govejim mesom, dviguje koncentracijo arahidonske kisline v krvi (kar je negativno), vsebnost
dolgoverižnih ω-3 MK v pustem mesu ter učinek beljakovin na hipoholesterolemijo (nizka
koncentracija holesterola v krvi) pripeljeta do lipidnega profila v krvi, ki naj bi ščitil pred
aterosklerozo. Glede na to, da so LN uživali veliko vodnih vrst živali, naj bi bil preko ω-3
MK ta učinek še povečan. Beljakovine naj bi v paleolitski prehrani predstavljale 25-30%
dnevnega energijskega vnosa (Konner in Eaton, 2010) (Preglednica 11).
Dodatni viri beljakovin paleolitskih ljudi naj bi bile tudi ribe in školjke, oreščki ter žuželke in
njihove ličinke. Odvisnost človeške prehrane od vodnih virov naj bi se pojavila šele, ko so
ljudje zapustili Afriko. Ω-3 MK v ribah naj bi preprečevale bolezni srca in ožilja, vendar naj
bi bil ta učinek omejen. Oreščki naj bi imeli ugodno hranilno sestavo (visoke vsebnosti
mononenasičenih MK, beljakovin, topne prehranske vlaknine in mikrohranil in nizke
vsebnosti NMK), zato so bili povezani z nizkim tveganjem za srčno kap. Uživanje žuželk in
ličink naj bi predstavljalo velik del prehrane v večini afriških paleolitskih habitatov, saj
vsebujejo pomemben vir beljakovin in maščobe. Prav tako jih redno uživajo nečloveški
primati, naše znanje o vplivu uživanja teh »živil« pa je zelo omejeno (Lindeberg, 2012).
2.3.4.3 Maščobe
V svoji raziskavi sta Konner in Eaton ugotovila, da naj bi vnos celokupnih maščob v prehrani
LN predstavljal 20-35% (Preglednica 11). Čeprav naj bi velik del paleolitske prehrane izhajal
iz živalskih virov, naj bi NMK predstavljale le 7% dnevnega energijskega vnosa, kar je nižje
celo od priporočil za vnos za današnje ljudi, ki imajo povišano koncentracijo LDL v krvi ali
bolezni srca in ožilja. Prevladajoče maščobe v paleolitski prehrani naj bi bile mononenasičene
in polinenasičene MK (predvsem ω-3) (Cordain, 2002a). Tkivo možganov ima unikatno
sestavo. Zgrajeno naj bi bilo iz dolgoverižnih polinenasičenih MK. Raziskava etanolamin
fosfoglicerolov v možganih 42-ih vrst živali kaže na skoraj popolnoma identičen vzorec
dolgoverižnih polinenasičenih MK, neodvisno od stopnje encefalizacije, ki vsebuje približno
enako razmerje arahidonske kisline (AA) in dokozaheksaenojske kisline (DHA). Posledično
imajo možgani sesalcev za normalno delovanje nevronov strukturno potrebo tako po AA kot
po DHA. To kaže, da sta obe MK pomembna gradnika pri gradnji možganov in encefalizaciji
(Kuipers, Joordens in Muskiet, 2012).
Kopenska prehrana iz rastlinskih virov zagotavlja tako linolejsko (LA; 18:2, ω-6) kot alfa
linolejsko (ALA 18:3, ω-3 MK) kislino ter njune produkte - arahidonsko kislino (AA, ω-6
MK), iz živalskih virov pa eikozapentaenojsko in dokozaheksaenojsko kislino (EPA, DHA,
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ω-3 MK). AA je presnovni predhodnik močnih eikozanoidov, kot so na primer tromboksan in
levkotrieni, ω-3 MK, še posebej EPA in DHA pa naj bi uravnavale biosintezo eikozanoidov iz
AA, tako da zmanjšujejo nastanek eikozanoidov, ki povzročajo krčenje žil (vazokonstrikcijo)
in krvne strdke. Izgleda, da je bolj odločilen dejavnik za ta učinek razmerje med ω-6 in ω-3
MK v prehrani, ki je bilo pri LN 1:1 ali 2:1, kot pa absolutna vrednost ω-3 MK (Eaton in
Konner, 1997). Ker vsebuje divjačinsko meso veliko mono- in polinenasičenih MK (Cordain
idr., 2002), so imeli paleolitski ljudje visoke vrednosti AA, EPA in DHA in s tem lipidni
profil, ki je ščitil pred nekaterimi KNB (Konner in Eaton, 2010).
Vnos TMK pri LN naj bi bil zelo majhen. Čeprav so večinoma mononenasičene, imajo tudi
TMK podoben vpliv na holesterol kot NMK (Konner in Eaton, 2010) - močno naj bi
dvigovale holesterol v serumu, vendar naj bi za razliko od C14 in C16 MK tudi zniževale
vrednost HDL v krvi. V poznem paleolitiku TMK praktično niso imele vpliva na presnovo
lipidov pri ljudeh. Divjačina ima nižjo vsebnost maščobe kot sodobno komercialno meso (4,2
g/100 g proti 20 g/100 g), poleg tega pa je tudi razmerje C14 in C16 MK v njem nižje (0,99
g/100 g proti 5,64 g/100 g) (Eaton in Konner, 1997). Zaradi teh lastnosti naj bi imela
divjačina manjšo tendenco dvigovanja holesterola v serumu, kot jo ima trgovinsko meso.
Nekatere TMK se pojavljajo naravno v mleku, vendar pa je velika večina rezultat komercialne
hidrogenizacije (Konner in Eaton, 2010). Ker v kameni dobi ni bilo udomačenih živali,
odrasli in starejši otroci niso imeli na voljo nobenih izdelkov iz mleka (Eaton in Konner,
1997). Tropske rastlinske vrste, kot so kokos in oreški, so bile pomemben vir prehrane,
vendar so ljudje zaužili vse užitne dele rastline, ne samo olja. Z razliko od današnjega časa so
bile te rastline na voljo le v sezoni, ko so uspevale, pa še to samo na območjih, kjer so bile
domorodne (Konner in Eaton, 2010).
2.3.4.3.1 Prehranski in serumski holesterol
Vnos prehranskega holesterola LN naj bi bil ocenjen na 480 mg/dan. Ker imajo membrane
mišičnih celic enako količino holesterola kot membrane maščobnih celic, imajo divjačinsko
meso in ribe še vedno visoko količino holesterola (Konner in Eaton, 2010), vendar naj bi
imeli kljub uživanju velike količine prehranskega holesterola današnji LN nizek serumski
holesterol (povprečno okrog 3,2 mmol/L ali 125 mg/dL). Ker je ta vrednost značilna za
sodobne prostoživeče nečloveške primate (Eaton in Konner, 1997), lahko podobnost vrednosti
serumskega holesterola nakazuje na obstoj naravnega vzorca primatov in s tem nasprotuje
mnenju, da je nizka vrednost serumskega holesterola nepomembna ali celo škodljiva za
človeško zdravje. Dejstvo, da imajo LN kljub visokemu vnosu prehranskega holesterola nizko
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vrednost holesterola v krvi, daje verodostojnost razmišljanju, da se vpliv prehranskega
holesterola na vrednost v krvi zmanjša, ko se poviša razmerje med polinenasičenimi MK in
NMK. To razmerje naj bi bilo pri LN v prid polinenasičenim MK (Konner in Eaton, 2010).
Očitno je, da visoko razmerje med vnosom polinenasičenih MK in NMK, nizek vnos NMK in
nizek celokupni vnos maščob pri LN preprečujejo negativne učinke visokega vnosa
prehranskega holesterola (Eaton in Konner, 1997). Študije so pokazale, da so za dvig
holesterola v krvi bolj kot prehranski holesterol pomembnejše MK in predelani prehranski
OH (Konner in Eaton, 2010).
2.3.4.4 Ogljikovi hidrati
Razpon vnosa OH pri prehranah različnih družb LN naj bi bil širok, od približno 35-65%
dnevnega energijskega vnosa (Cordain idr., 2002; Cordain, Miller, Eaton, Mann, idr., 2000;
K. Milton, 2000), od tega pa naj bi med predstavljal morda 2-3% (Konner in Eaton, 2010). Za
LN so bili in so še vedno najpomembnejši vir OH sadje in zelenjava. Pred kmetijsko
revolucijo naj bi ljudje zaužili trikrat več zelenjave in sadja, kot jih zaužije današnji tipični
zahodnjak, in enako ali več kot današnji vegani (Konner in Eaton, 2010). Z izjemo medu, ki
so si ga privoščili samo sezonsko in še to v majhnih količinah, paleolitski ljudje niso imeli
dostopa do enostavnih sladkorjev. V današnji prehrani naj bi sladkorji in sladila predstavljali
18% dnevnih energijskih potreb (21%, če upoštevamo tudi laktozo), pri nabiralcih modernega
časa pa med predstavlja veliko manj. Avtorja kot primer navajata ljudstvi Onge iz otoka
Andaman (pri katerih med predstavlja 1,2% dnevnega energijskega vnosa), Anbarra iz
Avstralije (katerih dnevni vnos medu naj bi bil 0,4%) in druge. LN naj bi čez leto izkoriščali
več kot 100 vrst sadja in zelenjave v danem okolju, da so si zagotovili obstoj. Tako naj bi
nabiralski način življenja (razen v posebnih klimatskih razmerah) predniškim družbam
zagotavljal obilico mikronutrientov in biološko aktivnih nehranilnih prehranskih sestavin
(Eaton in Konner, 1997). Konner in Eaton sta v svojem modelu LN prehrane podala oceno, da
naj bi naši predniki uživali 35-40% OH (Preglednica 11), njihov vir pa naj bi bili sadje,
zelenjava, jagodičevje, koreninice, oreški in gomoljnice ter občasno in v majhnih količnah
med (Eaton in Konner, 1997; Konner in Eaton, 2010).
2.3.4.4.1 Prehranska vlaknina
Analize rastlinske hrane današnjih LN kažejo, da so naši predniki zaužili več kot 100 g
prehranske vlaknine dnevno. Tudi če vzamemo za vnos OH eno izmed nižjih vrednosti (35%),
je bil vnos prehranske vlaknine pri njih okrog 70 g/dan, vendar ne nižji. Nekultivirano (divje)
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sadje in zelenjava vsebujeta veliko več prehranske vlaknine (13,3 g/100 g) kot komercialne
vrste (4,2 g/100 g). Visok vnos prehranske vlaknine lahko negativno vpliva na biodostopnost
elementov, saj naj bi bila ena izmed lastnosti prehranske vlaknine ta, da ovira absorbcijo
določenih mikrohranil (še posebej elementov) s tem, da jih veže nase. Absorbcija naj bi bila
še posebej ovirana v prisotnosti fitične kisline, pomembne komponente večine žitnih zrn, ki
prav tako veže nase nekatere elemente (kalcij, magnezij, cink, železo) in ovira njihovo
absorbcijo. V nekultiviranem sadju in zelenjavi fitične kisline praktično ni (Konner in Eaton,
2010). Ker je večina prehranske vlaknine paleolitskih ljudi izvirala iz sadja, koreninic,
stročnic, oreškov in ostalih nežitnih rastlinskih virov, je bila vsebnost fitične kisline včasih
nižja od količine, ki jo zaužijemo danes v razvitih deželah, saj večina naših OH izvira iz žit.
Ostanki kosti paleolitskih ljudi naj bi kazali, da je pri njih absorbcija elementov potekala
normalno, čeprav je količina prehranske vlaknine v njihovi prehrani presegala količino, ki jo
danes priporočajo nekateri prehranski strokovnjaki (Eaton in Konner, 1997).
2.3.4.5 Vitamini in elementi
Sadje, koreninice, oreščki in zelenjava naj bi predstavljali 65-70% povprečne prehrane LN
(Eaton in Konner, 1985). Ker naj bi hrano običajno zaužili neobdelano in večinoma surovo, so
glede na dostopnost energije iz take hrane pridobili precej vitaminov in elementov. Če
predvidevamo, da je bilo razmerje med živalsko in rastlinsko hrano v paleolitski prehrani
65:35 in energijski vnos 3000 kkal/dan, ugotovimo, da je bila količina večine vitaminov in
elementov zares visoka (Eaton in Konner, 1997). Vnosi nekaterih mikrohranil so predstavljeni
v Preglednici 12.
Preglednica 12: Vsebnost nekaterih vitaminov in elementov v paleolitski prehrani.

Vitamini (mg/dan)

Elementi (mg/dan)

B1

B2

A

E

C

3,9

6,5

17,2

32,8

604,0

Železo

Cink

Natrij

Kalij

Kalcij

87,4

43,3

768,0

10500,0

1956,0

Vir: (Eaton in Konner, 1997)

Kljub izločitvi mlečnih izdelkov iz prehrane je bilo v paleolitski prehrani običajno več kalcija,
kot ga je danes v prehrani zahodnjakov, še posebej če so uživali veliko zelene listnate
zelenjave (Eaton, 2000; Lindeberg, 2012). Divje rastline običajno vsebujejo velike količine
kalcija, v povprečju celo več kot mleko. Biološka razpoložljivost kalcija naj bi bila visoka
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zaradi nizkega vnosa žit in stročnic, ki vsebujejo fitate, ki s tem, da nase vežejo kalcij in druge
snovi, onemogočajo njihovo absorbcijo (Jönsson idr., 2009; Lindeberg, Cordain, idr., 2003).
Za ljudi iz skrajno severnih območjih, kjer naj bi rastlinska hrana občasno predstavljala le 5%
letnih energijskih potreb, naj bi bila nizka kostna gostota (osteoporoza) običajna. Vendar pa
naj bi pri teh ljudeh le redko prihajalo do zlomov, saj moči kosti ne določa le kostna gostota,
temveč tudi strukturna geometrija kosti. Ta je zelo povezana z redno fizično vadbo, ki naj bi
vplivala na povečanje premera kosti. Take kosti bolj učinkovito kljubujejo mehaničnim
stresom, tudi če imajo manjšo kostno gostoto (Cordain, 2002a; Eaton, 2000). Analize kažejo
da naj bi imeli ljudje v paleolitiku robustne kosti, na katerih naj ne bi bilo znakov in
simptomov osteoporoze kljub temu, da niso uživali mlečnih proizvodov. Poleg bolj intenzivne
fizične vadbe naj bi na moč kosti vplivala tudi izpostavljenost sončni svetlobi, ki poveča
sintezo vitamina D, ta pa poveča absorbcijo kalcija (Cordain, 2002a).
Prehrana z višjim vnosom beljakovin naj bi imela pozitivno korelacijo s stopnjo zlomov
kolkov, ker naj bi uživanje beljakovin povečalo izločanje kalcija z urinom. Ta mehanizem
vključuje endogeno proizvodnjo kisline, ki je povečana pri presnovi beljakovin – izločanje
kisline iz ledvic in izguba kalcija z urinom močno korelirata. Prehranski kalij pa naj bi
proizvajal neto alkalni učinek, ki je nasproten učinku presnove beljakovin (Cordain, 2002a;
Lindeberg, Cordain, idr., 2003). Kaže, da bi neto endogeno proizvodnjo kisline, ki močno
vpliva na neto izločanje kisline iz ledvic, lahko napovedali z oceno razmerja med
prehranskimi beljakovinami in kalijem. Ker naj bi bila vsebnost kalija v paleolitski prehrani
visoka (Preglednica 12), bi bilo nizko razmerje lahko varovalno (Eaton, 2000). Zadnja leta je
več študij pokazalo, da je vnos beljakovin ostarelih zahodnjakov veliko prenizek za
ohranjanje optimalne kostne gostote, kar je v nasprotju z zgodnejšimi hipotezami, da visok
vnos beljakovin povzroča osteoporozo (Lindeberg, Cordain, idr., 2003). Obstajajo torej močni
dokazi, da neto kislo breme (ki ga povzroča uživanje velikih količin prehranskih beljakovin in
žit) zvišuje izločanje kalcija z urinom (Frassetto, Morris, Sellmeyer in Sebastian, 2008;
Sebastian, Frassetto, Sellmeyer, Merriam in Morris, 2002). Ker paleolitska prehrana ne
vsebuje sirov, žit, stročnic in soli (v obliki dosoljevanja), količina zaužite zelenjave in sadja,
ki imata nasproten učinek, pa naj bi bila večja od današnje, bi bil neto učinek te prehrane
lahko koristen (Cordain, 2002a; Lindeberg, Cordain, idr., 2003). Tudi prehranski natrij naj bi
povečeval izgubo kalcija z urinom, njegov učinek pa naj bi imel podobno razsežnost kot
presnova beljakovin. Ker naj bi paleolitska prehrana vsebovala malo natrija (768 mg), bi to
povzročalo dodaten zaščitni vpliv te prehrane na zdravje skeleta (Eaton, 2000; Lindeberg,
Cordain, idr., 2003).
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2.3.5 Značilnosti paleolitske prehrane
1.

Višji vnos beljakovin: ocenjena povprečna vrednost beljakovin v prehrani LN naj bi
znašala 25-30% (Eaton idr., 2010; Konner in Eaton, 2010). Meso, morska hrana in
ostali živalski produkti predstavljajo temelj modernih paleolitskih prehran.

2.

Nižji vnos OH in nižji glikemični indeks (angl. glycemic index, gi): neškrobnato sadje
in zelenjava so glavni vir OH, ki predstavljajo 35%-40% dnevnega energijskega vnosa
v paleolitski prehrani (Eaton idr., 2010; Konner in Eaton, 2010). Skoraj vsa ta živila
imajo nizek GI, zaradi česar sta njihova presnova in absorbcija počasnejši, prav tako
pa ne povzročajo znatnih dvigov koncentracije sladkorja v krvi (Cordain, 2013).

3.

Visok vnos prehranske vlaknine: neškrobnata zelenjava naj bi vsebovala 8x več
vlaknine kot polnovredna žita in 31x več kot predelana žita. Celo sadje naj bi
vsebovalo 2x več vlaknine kot polnovredna žita in 7x več kot predelana (Cordain,
2013). Ocenjena vrednost prehranske vlaknine v prehrani naših prednikov naj bi bila
več kot 70 g/dan (Eaton idr., 2010; Konner in Eaton, 2010).

4.

Zmeren do visok vnos maščobe s prevladujočo vsebnostjo mononenasičenih in
polinenasičenih MK z uravnoteženimi ω-3 in ω-6 MK: iz prehrane je treba izločiti
TMK in ω-6 MK ter povečati vnos zdravih mononenasičenih ter polinenasičenih ω-3
MK, ki naj bi bile glavni vir maščobe v prehrani naših prednikov (Eaton, 2000).
Dnevni vnos maščob v paleolitski prehrani naj bi predstavljal 20%-35% dnevnih
kalorij, od teh naj bi bilo 7,5%-12% NMK (Eaton idr., 2010; Konner in Eaton, 2010),
približno 45% mononenasičenih MK, polinenasičenih MK pa približno 26%.
Razmerje med ω-6 in ω-3 MK naj bi bilo od 1:1 do 2:1 (Cordain, 2002a).

5.

Višji vnos kalija in nižji vnos natrija: nepredelana, sveža hrana naj bi naravno
vsebovala 5x-10x več kalija kot natrija (Cordain, 2013), na kar naj bi bili naši
organizmi še vedno prilagojeni. Nizka koncentracija kalija je povezana z visokim
krvnim tlakom, srčnimi boleznimi in kapjo – z enakimi težavami, ki so povezane s
previsoko koncentracijo natrija v prehrani (Frassetto idr., 2008; Morris, Schmidlin,
Frassetto in Sebastian, 2006). Moderna paleolitska prehrana ne vsebuje niti predelane
hrane, ki večinoma vsebuje sol kot konzervans, niti dodane soli kot začimbe. Ker s
kalijem bogato sadje in zelenjava predstavljajo relativno visok odstotek dnevne
energije, je vnos kalija lahko tudi 12x večji od vnosa natrija (Cordain, 2002a). Glede
na Eatona in Konnerja naj bi v paleolitiku dnevno užili manj kot 1 g natrija in okrog 7
g kalija (Konner in Eaton, 2010).
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6.

Skupno prehransko bazično breme uravnovesi prehransko kislinsko breme: po zaužitju
predstavlja vsa hrana za ledvice skupno kislo ali pa bazično breme (Konner in Eaton,
2010). Živila, ki povzročajo kislo breme, so meso, ribe, žita, stročnice, siri in sol,
živila, ki povzročajo bazično breme, pa so sadje in zelenjava (Eaton in Konner, 1997).
Dolgotrajna izpostavljenost prehranski kislini lahko povzroča izgubo mišične in
kostne mase, visok krvni tlak in povečano tveganje za ledvične kamne, lahko pa
poslabša tudi simptome povezane z astmo. Ker naj bi bila paleolitska prehrana polna
sadja in zelenjave, predstavlja skupno bazično breme in s tem preprečuje učinke
kislinskega bremena (Konner in Eaton, 2010).

7.

Višji vnos vitaminov, elementov, antioksidantov in fitokemikalij: Pusto meso, sadje in
zelenjava vsebujejo veliko elementov in vitaminov, v sadju in zelenjavi pa je tudi
ogromno antioksidantov in drugih fitokemikalij, katerih učinkov zaenkrat še ne
poznamo (Cordain, 2013). Ker naj bi naši predniki uživali zelo raznovrstno hrano, so s
tem dobili ogromno mikrohranil (Eaton in Konner, 1997). Polnovredna žita naj ne bi
bila dobra zamenjava za pusto meso, sadje in zelenjavo, saj naj bi vsebovala
zanemarljive količine nekaterih vitaminov in elementov, vitaminov C, A in B12 pa naj
sploh ne bi vsebovala (United States Department of Agriculture, 2013).

2.3.6 Priporočila paleolitske prehrane
1.

Paleolitska prehrana naj bi bila sestavljena iz zmerne količine maščob (20-35%),
velike količine beljakovin (25-30%) ter majhne do zmerne količine OH (35-40%)
(Eaton idr., 2010; Konner in Eaton, 2010).

2.

Štetje kalorij in kontroliranje porcij hrane ni potrebno.

3.

Priporočeno je uživanje zdravih maščob, kot so maščoba iz kokosa in avokada, oljčno
in laneno olje ter olje iz orehov, makadamij in drugih oreškov, prav tako pa račja
maščoba, loj, svinjska mast ali katera koli druga živalska maščoba, če izvira iz zdrave
živali (prosta ali ekološka reja).

4.

Priporočeno je uživanje večje količine živalskih beljakovin, vključno z jajci,
živalskimi organi, divjimi ribami in lupinarji. Mastne dele mesa se lahko zaužije, če
meso izvira iz zdrave živali. Če to ni možno, je potrebno izbrati puste kose mesa,
maščobo pa nadomestiti z zdravimi maščobami.

5.

Poudarek je na neomejenih količinah svežih sezonskih vrst sadja in zelenjave iz
lokalne ekološke kmetije, pri čemer naj ima sadje nizko vsebnost sladkorja in visoko
vsebnost antioksidantov, kot je na primer jagodičevje.
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6.

Količina oreškov naj bo nizka do zmerna, priporoča se uživanje oreškov z visoko
vsebnostjo ω-3 ali nizko vsebnostjo ω-6 maščob, kot so makadamije, mandeljni in
orehi.

7.

Vsa žita in njim podobna živila ter stročnice je potrebno odstraniti iz prehrane.

8.

Odstraniti je treba tudi vso hidrogenirano maščobo ter delno hidrogenirana in
nehidrogenirana rastlinska olja, prav tako pa TMK, in jih nadomestiti z zdravimi
maščobami.

9.

Ne uživajte sladkorjev, sladkih brezalkoholnih pijač (vključno s sokovi) ter pakiranih
izdelkov.

10.

Izogibajte se mleka in mlečnih izdelkov, če ne gre brez, se odločajte za polnomastne
fermentirane izdelke živali iz ekološke reje.

11.

Hrano je najbolje zaužiti surovo, saj vsebuje več hranil kot termično obdelana hrana.
Enako velja tudi za meso, če izvira iz zdravih živali iz ekološke reje.

12.

Število dnevnih obrokov ni določeno. Jejte, ko ste lačni, in nehajte jesti, ko ste siti.

13.

Priporočeno je občasno (1x-2x tedensko) izpustiti obrok ali se občasno (2x mesečno)
postiti v enem dnevu.

14.

Kot telesno vadbo izbirajte kratke in intenzivne treninge anaerobnega tipa. Vaje z
lastnim telesom (sklece, zgibi, trebušnjaki, poskoki, izpadni koraki…) so dovolj, če je
intenzivnost vadbe visoka.
Vir: (Noel, 2013)

2.4

Paleolitska prehrana v primerjavi z drugimi načini prehranjevanja

V strokovni literaturi lahko zasledimo precej člankov o eksperimentalnih kliničnih študijah, ki
primerjajo paleolitsko prehrano z drugimi načini prehranjevanja. Rezultati teh študij so zelo
zanimivi, pregled nekaterih objavljenih študij z učinki paleolitske prehrane ter primerjava z
drugimi načini prehranjevanja pa so predstavljeni v Preglednici 13.
2.4.1 Učinki kratkotrajne vrnitve Aboriginov s sladkorno boleznijo tipa 2 na
tradicionalen način prehranjevanja
Leta 1984 je Kerin O'Dea vodila študijo, pri kateri so želeli začasno obrniti proces
urbanizacije pri Aboriginih s sladkorno boleznijo tipa 2 (O'Dea, 1984). Po njenem mnenju naj
bi se pri njih izboljšali vsi vidiki presnove OH in lipidov, ki so povezani z inzulinsko
rezistenco. 10 Aboriginov (5 žensk in 5 moških) iz skupnosti Mowanjum (Derby, Z
Avstralija) s sladkorno boleznijo tipa 2 se je za 7 tednov vrnilo na svoj tradicionalni lovsko47
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nabiralski način življenja. Bili so srednjih let in vsi so imeli povečano telesno maso. V
povprečju so v sedmih tednih vsi izgubili okrog 8 kg, podrobna analiza njihove prehrane pa je
pokazala nizek energijski vnos (1200 kkal/dan na osebo). Kljub visokemu vnosu mesne hrane
(64%), so uživali prehrano z nizko vsebnostjo maščobe (13%), saj meso divjih živali ne
vsebuje veliko maščob. Prostovoljcem se je izboljšala vrednost glukoze tako na tešče kot po
obroku. Koncentracija inzulina v plazmi na tešče je padla, odgovor inzulina na glukozo pa se
je izboljšal. Vrednost trigliceridov v plazmi na tešče je močno padla predvsem zaradi padca
koncentracije lipoproteinov zelo nizke gostote (angl. very low density lipoproteins, VLDL).
Avtorica je zaključila, da se je s kratkotrajno vrnitvijo na tradicionalen način življenja stanje
večjih abnormalnosti sladkorne bolezni tipa 2 pri udeleženih Aboriginih močno izboljšalo ali
popolnoma normaliziralo. Vsaj trije dejavniki, za katere je znano, da izboljšajo občutljivost na
inzulin (izguba telesne mase, prehrana z nizko vsebnostjo maščob in povečana telesna
aktivnost), so bili prisotni v tej študiji in vsi bi lahko prispevali k presnovnim spremembam,
ki so jih opazili v tej študiji.
2.4.2 Učinki kratkotrajnega uživanja paleolitske prehrane v primerjavi z običajno
prehrano
Leta 2009 so Linda Frassetto in sodelavci opravili kontrolirano študijo pri 9, zdravih, sedečih
prostovoljcih (Frassetto, Schloetter, Mietus-Synder, Morris in Sebastian, 2009), ki so se 3 dni
prehranjevali kot običajno, nato so 7 dni uživali prehrano s povečano vsebnostjo kalija in
prehranske vlaknine, na koncu pa so se 10 dni prehranjevali na paleolitski način, pri čemer je
prehrana vključevala pusto meso, sadje, zelenjavo in oreške, izključevala pa nepaleolitska
živila, kot so žitna zrna, mlečni izdelki in stročnice. V primerjavi z običajno prehrano
prostovoljcev so znanstveniki opazili pomembno znižanje krvnega tlaka, povezano z
izboljšano arterijsko občutljivostjo, pomembno znižanje inzulina v plazmi ter pomembno
znižanje celokupnega holesterola, LDL in trigliceridov. Vseh 9 udeležencev raziskave je
imelo identičen odziv na paleolitsko prehrano, namreč vsem se je izboljšala presnova OH in
lipidov. Avtorji zaključijo, da celo kratkotrajno uživanje prehrane paleolitskega tipa izboljša
krvni tlak in občutljivost na glukozo, zmanjša izločanje inzulina, poveča občutljivost na
inzulin ter izboljša profil lipidov brez izgube telesne mase pri zdravih, sedečih ljudeh.
2.4.3 Učinki kratkotrajnega uživanja paleolitske prehrane v primerjavi z
mediteransko prehrano
Leta 2007 so Staffan Lindeberg in sodelavci opravili naključno kontrolirano študijo na 29-ih
pacientih iz univerzitetne bolnišnice v Lundu (Švedska) z ishemično boleznijo srca (srčno
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popuščanje) in/ali glukozno intoleranco ali sladkorno boleznijo tipa 2 (Lindeberg idr., 2007).
Udeleženci raziskave so bili naključno razdeljeni v dve skupini, kjer je 12 tednov ena skupina
uživala paleolitsko prehrano, ki je temeljila na pustem mesu, ribah, sadju, zelenjavi,
gomoljnicah in jajcih, druga skupina pa je uživala mediteranski podobno prehrano, ki je
temeljila na polnovrednih žitih, mlečnih izdelkih z nizko vsebnostjo maščobe, zelenjavi,
sadju, ribah, oljih in margarinah. Analiza prehrane obeh skupin je pokazala, da je paleolitska
skupina uživala manj mlečnih izdelkov, žit in olj/margarin ter več sadja in oreškov od
mediteranske skupine. Vnos zelenjave, mesa in mesnih izdelkov ter rib se ni statistično
razlikoval med obema skupinama. Absolutna vrednost vnosa beljakovin je bila enaka pri obeh
skupinah, med tem, ko je bila relativna vrednost (% skupnega energijskega vnosa) vnosa
beljakovin večja v paleolitski skupini. Glikemično breme je bilo 47% nižje v paleolitski
skupini in je bilo statistično močno povezano z uživanjem žit. Energijski vnos je bil v
paleolitski skupini 25% nižji kot v mediteranski kljub enaki količini zaužite hrane. Test
OGTT (oralni glukozno tolerančni test, angl. oral glucose tolerance test) je v paleolitski
skupini pokazal 36% znižanje glukoze v površini pod krivuljo, pri mediteranski skupini pa le
7%. Pri obeh skupinah so izmerili manjši obseg pasu, pri čemer je bila razlika v paleolitski
skupini večja, rezultat pa ni bil povezan z zmanjšanjem vrednosti glukoze. Pri obeh skupinah
se je vrednost inzulina v območju pod krivuljo zmanjšala za 22% v prvih 6 tednih, vendar je
bilo znižanje v vseh 12 tednih statistično pomembno le v paleolitski skupini. Po 12 tednih so
imeli vsi prostovoljci v paleolitski skupini normalne vrednosti glukoze, v mediteranski pa le 7
od 15-ih, pri čemer jih je imelo 5 še vedno vrednosti, značilne za sladkorno bolezen tipa 2.
Avtorji zaključijo, da je imela paleolitska skupina močno izboljšano občutljivost na glukozo,
mediteranska skupina pa kljub zmanjšanju telesne mase in obsega pasu občutljivosti na
glukozo ni statistično pomembno izboljšala.
Še ena študija, ki je primerjala paleolitsko in mediteransko prehrano, je bila narejena leta
2010. Tommy Jönsson in sodelavci so 29 moških prostovoljcev z ishemično boleznijo srca in
moteno toleranco za glukozo ali sladkorno boleznijo tipa 2 za 12 tednov naključno razdelili v
dve skupini (Jönsson idr., 2010). Prvi je bila predpisana ad libitum (brez količinskih omejitev)
paleolitska prehrana, ki je temeljila na pustem mesu, ribah, sadju, zelenjavi, gomoljnicah,
jajcih in oreških, drugi skupini pa je bila predpisana mediteranski podobna prehrana, ki je
temeljila na polnovrednih žitih, manj mastnih mlečnih izdelkih, zelenjavi, sadju, ribah ter
oljih in margarinah. Udeleženci raziskave so morali beležiti subjektivne ocene sitosti. Na
začetku raziskave, po 6 ter po 12 tednih so jim izmerili koncentraciji leptina (peptidni
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hormon, ki ga izločajo bele maščobne celice in ima pomembno vlogo pri uravnavanju
sprejemanja in porabe energije, še posebej pri uravnavanju apetita) in receptorjev za leptin.
Avtorji so ugotovili, da so bili prostovoljci iz paleolitske skupine enako siti kot tisti iz
mediteranske skupine, s tem da so prvi v povprečju zaužili manj energije na dan (5,8 MJ) kot
drugi (7,6 MJ). Koncentracija leptina se je pri paleolitski skupini zmanjšala za 31%, pri
mediteranski pa za 18%. Relativne spremembe telesne mase in obsega pasu so bile pri
paleolitski skupini pomembno povezane s koncentracijo leptina, pri mediteranski pa ne.
Avtorji zaključijo, da je paleolitska prehrana po kalorijah bolj nasitna od mediteranski
podobne prehrane (Jönsson idr., 2010)
2.4.4 Učinki kratkotrajnega uživanja paleolitske prehrane v primerjavi s prehrano
za sladkorne bolnike
Leta 2009 so Tommy Jönsson in sodelavci primerjali učinke paleolitske prehrane z učinki
prehrane za sladkorne bolnike, ki jo običajno predpišejo pacientom s sladkorno boleznijo tipa
2, ki se ne zdravijo z inzulinom (Jönsson idr., 2009). V naključni študiji je 13 pacientov (3
ženske in 10 moških) s sladkorno boleznijo tipa 2 tri mesece uživalo paleolitsko prehrano, ki
je temeljila na pustem mesu, ribah, sadju, zelenjavi, gomoljnicah, jajcih in oreških, nato pa
zaporedne tri mesece prehrano za sladkorne bolnike, sestavljeno s pomočjo prehranskih
priporočil (Mann idr., 2004) ali ravno obratno (najprej prehrano za sladkorne bolnike, nato
paleolitsko prehrano). V primerjavi s prehrano za sladkorne bolnike so s paleolitsko prehrano
udeleženci zaužili manj žit in mlečnih izdelkov ter več sadja, zelenjave, mesa in jajc. V
primerjavi s prehrano za sladkorne bolnike je bilo pri paleolitski prehrani opaziti nižje
vrednosti glikiranega hemoglobina (HbA1c – oblika hemoglobina, ki jo primarno merijo za
identifikacijo povprečne koncentracije glukoze v plazmi v daljšem časovnem obdobju),
trigliceridov, diastoličnega krvnega tlaka, telesne mase, ITM in obsega pasu ter višje
vrednosti HDL. Poleg tega je imela paleolitska prehrana nižjo skupno energijo, energijsko
gostoto, vsebnost OH, prehransko glikemično breme, NMK in kalcij ter višje vrednosti
nenasičenih MK, prehranskega holesterola in nekaterih vitaminov. Prehranski GI je bil
nekoliko nižji v paleolitski skupini (50) kot v skupini, ki je uživala prehrano za sladkorne
bolnike (55). Avtorji zaključijo, da v 3-mesečnem časovnem obdobju paleolitska prehrana v
primerjavi s prehrano za sladkorne bolnike bolj ugodno vpliva na glikemično kontrolo in na
številne dejavnike tveganja za bolezni srca in ožilja (Jönsson idr., 2009).
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2.4.5 Učinki kratkotrajnega uživanja paleolitske prehrane na zdrave ljudi
V nekontrolirani študiji iz leta 2008 s 14 zdravimi prostovoljci so Österdahl in sodelavci
ugotovili, da tri-tedensko uživanje paleolitske prehrane pomembno zmanjša telesno maso,
ITM, obseg pasu in sistolični krvni tlak (Osterdahl, Kocturk, Koochek in Wändell, 2008).
V še eni nekontrolirani študiji iz leta 2009 z 9 zdravimi prostovoljci s povečano telesno maso
so Frassetto in sodelavci ugotovili, 10 dni uživanja paleolitske prehrane izboljša diastolični
krvni tlak, glukozno toleranco, občutljivost na inzulin in lipidni profil (Frassetto idr., 2009).
2.4.6 Učinki kratkotrajnega uživanja paleolitske prehrane na domače svinje
V naključni kontrolirani študiji iz leta 2006 so Tommy Jönsson in sodelavci po odstavitvi od
sesanja 24 mladičev domače svinje naključno razdelili v dve skupini (Jönsson idr., 2006). Ena
skupina je 15 mesecev uživala standardno prehrano za prašiče, ki temelji na žitih in repičnem
olju, druga skupina pa je uživala paleolitsko prehrano, ki temelji na zelenjavi, sadju, mesu in
manjših količinah gomoljnic. Po koncu raziskave je paleolitska skupina prašičev tehtala v
povprečju 22% manj in imela 43% manj podkožne maščobe kot žitna skupina. Vrednost Creaktivnega proteina (beljakovina v krvi, katere koncentracija naraste, kot odgovor na vnetni
proces v telesu, angl. C-reactive protein) pri paleolitski skupini je bila 82% nižja od vrednosti
žitne skupine, inzulinski odgovor je bil pomembno nižji v paleolitski skupini, diastolični krvni
tlak pa je bil v paleolitski skupini nižji za 13%. Pri žitni skupini so opazili vnetje trebušne
slinavke v začetni fazi. Avtroji zaključijo, da paleolitska prehrana v primerjavi z žitno
prehrano pri domačih svinjah povzroča večjo občutljivost na inzulin ter nižje vrednosti CRP
in krvnega tlaka (Jönsson idr., 2006).
Čeprav je bilo do danes opravljenih že precej študij o paleolitski prehrani in njenih učinkih
tako na zdrave kot bolne ljudi in domače svinje, je treba poudariti, da je šlo pri teh študijah za
raziskovanje učinkov kratkotrajnega uživanja paleolitske prehrane in da dolgoročni učinki
uživanja le-te zaenkrat še niso znani. Vzorec preiskovancev pri večini študij je bil relativno
majhen, zaradi česa je težje priti do pomembnih zaključkov. V prihodnosti bi bilo potrebno
pridobiti več kliničnih podatkov, povečati število preiskovancev in podaljšati čas trajanja
raziskave, da bi lahko dobili statistično bolj pomembne podatke. Dobro bi bilo še bolj
natančno primerjati paleolitsko prehrano z drugimi načini prehranjevanja in ugotoviti
mehanizme delovanja le-te, da bi bolje razumeli njen morebiten ugoden vpliv na dejavnike
tveganja za pojav KNB ter da bi poskušali ugotoviti ali lahko te učinke še izboljšamo. V
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Preglednici 13 so podani kratki opisi in zaključki nekaterih študij, ki so preiskovale učinke
paleolitske prehrane in/ali učinke le-te primerjale z drugimi načini prehranjevanja.
Preglednica 13: Pregled nekaterih objavljenih študij z učinki paleolitske prehrane ter
primerjava z drugimi načini prehranjevanja.
Prehrana

Paleolitska prehrana

Trajanje
študije
7 tednov

Testna skupina

Zaključki

13 avstralskih Aboriginov

10% izguba telesne mase, znižanje

s sladkorno boleznijo tipa

koncentracij glukoze, inzulina in

2

trigliceridov v krvi

Viri

(O'Dea,
1984)

3 dni običajna
prehrana, 7 dni

Pomembno znižanje krvnega tlaka,

prehrana s povečano
vsebnostjo kalija in

20 dni

prehranske vlaknine, 10

10 zdravih, sedečin

inzulina v plazmi ter celokupnega

(Frassetto

prostovoljcev

holesterola, lipoproteinov z nizko

idr., 2009)

gostoto in trigliceridov

dni
paleolitska prehrana
29 pacientov z ishemično

Paleolitska
prehrana/mediteranski

12 tednov

podobna prehrana

boleznijo srca in/ali
glukozno intoleranco ali
sladkorno boleznijo tipa 2
29 moških prostovoljcev z
ishemično boleznijo srca

Paleolitska
prehrana/mediteranski

12 tednov

podobna prehrana

in/ali moteno
občutljivostjo za glukozo
ali sladkorno boleznijo
tipa 2

statistično pomembna le v paleolitski
skupini

6 mesecev

diabetike

povprečju uživali manj energije na
dan, koncentracija leptina v krvi pri
paleolitski skupini nižja za 31%, pri

Paleolitska
prehrana/standardna
prehrana za prašiče

(Jönsson
idr., 2010)

mediteranski za 18%

13 pacientov s sladkorno

vpliva na glikemično kontrolo in na

(Jönsson

boleznijo tipa 2

številne dejavnike tveganja za bolezni

idr., 2009)

srca in ožilja
3 tedne

14 zdravih prostovoljcev

ITM-ja, obsega pasu in sistoličnega
krvnega tlaka

Paleolitska prehrana

idr., 2007)

Prostovoljci iz paleolitske skupine v

Pomembno zmanjšanje telesne mase,
Paleolitska prehrana

(Lindeberg

Paleolitska prehrana bolj ugodno

Paleolitska
prehrana/prehrana za

Izboljšanje občutljivosti na glukozo

10 dni

9 zdravih prostovoljcev s
povečano telesno maso

(Osterdahl
idr., 2008)

Izboljšanje diastoličnega krvnega

(Frassetto

tlaka, občutljivosti na glukozo,

idr., 2009)

inzulin ter lipidni profil
Paleolitska prehrana v primerjavi z

15

24 mladičev domače

žitno povzroča večjo občutljivost na

(Jönsson

mesecev

svinje

inzulin ter nižje vrednosti CRP in

idr., 2006)

krvnega tlaka
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2.5

Primerjava paleolitske prehrane in Smernic zdravega prehranjevanja (2005)

Smernice paleolitske prehrane niso točno določene, kot so določene Smernice zdravega
prehranjevanja (2005). Glede na to, da so prehrano naših prednikov raziskovali predvsem s
pomočjo fosilnih dokazov ter s primerjavo prehrane modernih LN in človeku podobnih opic,
gre pri paleolitski prehrani predvsem za ocenjene vrednosti hranil. Eaton in Konner,
znanstvenika, katerih model paleolitske prehrane smo upoštevali, sta s pregledom literature
določila splošno sprejete kvalitativne razlike med povprečnimi predniškimi prehranami LN in
sodobnimi zahodnjaškimi prehranami (Konner in Eaton, 2010). S tem sta se izognila
določanju točnih številk, saj bi bile nekatere verjetno kontroverzne. Sta pa dobro prikazala,
kako se prehrana danes vedno bolj razhaja od prehrane naših prednikov. Njune ugotovitve so
opisane v Preglednici 14.
Preglednica 14: Splošno sprejete kvalitativne razlike med povprečno prehrano naših LN
prednikov in prehrano držav zahodnega sveta.
PREDNIŠKA PREHRANA

SODOBNA PREHRANA

višji

nižji

Energijska gostota

zelo nizka

visoka

Skupni vnos OH

nižji

višji

zelo nizek

visok

Glikemično breme

relativno nizko

visoko

Sadje in zelenjava

dvojna vrednost

polovična vrednost

večja

manjša

Prehranska vlaknina

več

manj

Skupni vnos beljakovin

več

manj

Energijski vnos

Vnos enostavnih sladkorjev

Vsebnost antioksidantov

približno enak

Skupni vnos maščob

več

manj

približno enako

veliko več ω-6

Vnos holesterola

enak ali višji

enak ali nižji

Vnos mikrohranil

višji

nižji

<1

>1

alkalen ali kisli

kisli

Polinenasičene maščobne kisline
Razmerje ω-6:ω-3 maščobnih kislin

Razmerje Na:K
Kislinsko-bazični učinek
Mlečni izdelki

samo materino mleko

Vnos žitnih zrn

minimalen

Vir: (Konner in Eaton, 2010)
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2.5.1 Energijski vnos
Očitno je, da sta bila tako vnos kot poraba energije pri naših prednikih veliko višja kot v
današnjih razvitih državah. Z vzorci fizične aktivnosti so skozi celo življenje ohranjali visok
nivo kondicije in mišične mase (Konner in Eaton, 2010), kar je zahtevalo večji vnos kalorij
kot danes, ko je način življenja predvsem sedeče delo in premalo gibanja. CINDI priporočila
za zdravo življenje sicer svetujejo, da se je dobro gibati vsak dan (Gabrijelčič Blenkuš idr.,
2005), vendar trendi glede na raziskave kažejo, da se Slovenci ne gibamo dovolj (Artnik idr.,
2012). Danes naj bi s fizično aktivnostjo porabili povprečno 150-490 kkal/dan, ocenjena
poraba kkal paleolitskih ljudi pa naj bi bila >1000 dnevno (Konner in Eaton, 2010). Avtorja
ocenjujeta, da so morali naši predniki zaradi svojega načina življenja dnevno zaužiti več kot
3000 kkal, po Smernicah zdravega prehranjevanja (2005) pa naj bi bila orientacijska vrednost
(za osebe z ITM v mejah danes priporočenih vrednosti in z ustrezno fizično aktivnostjo) 2900
kkal/dan za moške in 2300 kkal/dan za ženske (D-A-CH, 2004) .
2.5.2 Beljakovine
Verjetno najbolj izstopajoča razlika med nekdanjo in sodobno prehrano je veliko večji vnos
beljakovin v paleolitski prehrani. Današnja priporočila za vnos beljakovin so po Smernicah
zdravega prehranjevanja (2005) v razponu od 0,8-1,6 g/kg TT/dan, oziroma 10-15% (a ne več,
kot 20%) dnevnih energijskih potreb (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005), pri naših prednikih pa
naj bi bil ta razpon med 2,5 in 3,5 g/kg TT/dan (Eaton in Konner, 1997), oziroma 25-30%
skupnih dnevnih energijskih potreb (Konner in Eaton, 2010). Čeprav bi uživanje velike
količine beljakovin lahko povečalo stopnjo napredovanja motnje delovanja ledvic, je nedavna
študija pokazala, da visok vnos beljakovin (26% dnevnih energijskih potreb) nima neugodnih
učinkov na delovanje ledvic. Ker imajo beljakovine 3x večji termični učinek od maščob in
OH in ker imajo večjo nasitno vrednost od maščob in OH, bi povečan vnos beljakovin lahko
predstavljal učinkovito strategijo izgube telesne mase pri ljudeh s povečano telesno maso in
debelostjo (Cordain, 2002a). Obstaja veliko dokazov, ki kažejo na to, da lahko prehrana z
visokim vnosom beljakovin izboljša lipidni profil in s tem zmanjša tveganje za bolezni srca in
ožilja (O'Dea, 1984). Prav tako naj bi taka prehrana izboljšala nadzor presnove pri bolnikih s
sladkorno boleznijo tipa 2. Pri debelih ženskah je hipokalorična prehrana z visoko vsebnostjo
beljakovin izboljšala občutljivost na inzulin in preprečila izgubo mišične mase, med tem ko je
hipokalorična prehrana z visoko vsebnostjo OH poslabšala občutljivost na inzulin in
povzročila zmanjšanje nemaščobne telesne mase (Cordain, 2002a). Epidemiološki dokazi
podpirajo klinične študije, ki kažejo, da imajo prehranske beljakovine zaščitne učinke na srce
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in ožilje. Povečan vnos beljakovin naj bi bil obratno sorazmerno povezan z boleznimi srca in
ožilja v kohorti 80.082 žensk (Hu in Willett, 2002). Prehranske beljakovine naj bi bile tudi
obratno povezane s koncentracijo homocisteina (neproteinska aminokislina) v krvi,
neodvisnega dejavnika tveganja za bolezni srca in ožilja. Populacije, ki uživajo meso, naj bi
ohranjale nižje vrednosti homocisteina v krvi kot populacije, ki mesa ne uživajo (Mann idr.,
2004). Nedavna študija je pokazala, da je bila prehrana z visoko vsebnostjo beljakovin (25%
dnevnega energijskega vnosa) učinkovita pri znižanju krvnega tlaka, prav tako pa je vrsta
študij na različnih populacijah pokazala, da je smrtnost zaradi kapi obratno povezana z
vnosom beljakovin (Cordain, 2002a).
Razlika med obema načinoma prehranjevanja je tudi v kvaliteti mesa. Hranilna kvaliteta mesa
divjih živali se močno razlikuje od mesa, ki je na voljo v trgovinah. Slednje ima precej večjo
vsebnost maščobe v podkožnem tkivu, prav tako pa je meso bolj marmorirano z maščobo.
Udomačene živali so bile zaradi stalne dostopnosti hrane in zmanjšane fizične aktivnosti od
nekdaj debelejše od svojih divjih prednikov, nedavna praksa hranjenja domačih živali pa je še
povečala delež maščobe v mesu. Meso današnjih živali vsebuje 25-30% maščobe ali celo več,
nasprotno pa naj bi študija 15-ih različnih vrst prostoživečih afriških rastlinojedcev pokazala,
da je vsebnost maščobe v njihovem tkivu povprečno le 3,9%. Poleg deleža vsebnosti maščobe
pa se meso udomačenih živali od mesa divjih živali razlikuje tudi v sestavi maščobe. Gram
divjačinskega mesa vsebuje več kot 5x več polinenasičenih MK kot meso udomačenih živali,
od tega predstavljajo velik del ω-3 MK, meso udomačenega goveda pa ω-3 maščob praktično
ne vsebuje. Meso prostoživečih živali ima manj kalorij in več beljakovin na enoto mase kot
meso udomačenih živali, sestava aminokislin v obeh vrstah mesa pa je podobna (Eaton in
Konner, 1985).
Viri prehranskih beljakovin se pri obeh prehranah močno razlikujejo. Po Smernicah zdravega
prehranjevanja (2005) naj bi potrebe po prehranskih beljakovinah zadostili z uživanjem mleka
in mlečnih izdelkov z manj maščobami, ribami, pustimi vrstami mesa ter stročnicami
(Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005), pri prehranjevanju na paleolitski način pa naj bi beljakovine
dobili z uživanjem pustega mesa pašnih živali, divjih rib in školjk, živalskih organov,
oreščkov in jajc živali proste reje (Cordain, 2013; Lindeberg, 2012). Čeprav naj bi naši
predniki uživali tudi žuželke in njihove ličinke, danes večina ljudi najbrž ne bi niti pomislila
na to, da bi uživala tako hrano. V moderni paleolitski prehrani naj bi prehranske beljakovine
torej izvirale predvsem iz mesa in živalskih organov, rib in jajc.
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2.5.2.1 Beljakovine in bolezni
Epidemiološke študije povezujejo visok vnos beljakovin z nastankom raka, še posebej raka
dojk in črevesja, vendar so ti dokazi neskladni, kot so neskladni dokazi vpliva različnih
beljakovin na spontano pojavnost tumorjev pri raziskavah na živalih. Nekatere študije tudi
kažejo, da ima prehrana, bogata z mesom, močno pozitivno korelacijo z aterosklerozno srčno
boleznijo in da je povezana z visokim vnosom skupne maščobe in NMK, kar najbrž vpliva na
velik del pozitivne korelacije. Poleg tega naj bi imeli ljudje iz razvitih držav, ki uživajo
prehrano z visokim vnosom mesa, nagnjenje k zmanjšanemu uživanju rastlinske hrane,
posebno sadja in zelenjave, kar bi lahko povzročilo večjo dovzetnost za nastanek raka in
aterosklerozo. Nasprotno so naši predniki uživali beljakovinsko bogato hrano z večinoma
nizko vsebnostjo maščobe in visokim vnosom sadja in zelenjave. V takih razmerah naj bi
prehrana z visokim vnosom beljakovin dvignila vsebnost HDL v plazmi ter znižala celokupni
holesterol in vsebnost trigliceridov in s tem zmanjšala tveganje za nastanek srčnih obolenj
(Eaton in Konner, 1997).
Visok vnos očiščenih, izoliranih beljakovin naj bi povečal izločanje kalcija v urinu predvsem
v eksperimentalnih razmerah, kjer nivo fosfatov ostaja stalen. Vendar se pri naravni prehrani z
visokim vnosom beljakovin poviša tudi nivo fosforja in v takem primeru ni dokazov, da taka
prehrana povečuje tveganje za nastanek osteoporoze. Paleolitski ljudje so imeli visoko kostno
gostoto, kar je bilo po vsej verjetnosti rezultat njihovega načina življenja in visokega vnosa
kalcija. Preiskave okostij paleolitskih ljudi kažejo, da so ti ljudje s starostjo izgubili manj
kostne mase, kot so je izgubili njihovi nasledniki, ki so izumili kmetijstvo in ki so uživali
prehrano z nizko vsebnostjo beljakovin (Eaton in Konner, 1997).
Visok vnos beljakovin naj bi pospešil kronično odpoved ledvic, vendar se pomembni osnovni
vzroki za nastanek ledvičnih obolenj, kot sta sladkorna bolezen in povišan krvni tlak, redko
pojavljajo pri LN. Študije obdukcij delno kultiviranih Inuitov iz Aljaske in Grenlandije niso
pokazale povečane pogostnosti bolezni ledvic, čeprav njihova prehrana vsebuje podobno
količino beljakovin kot prehrana predkmetijskih ljudi (Eaton in Konner, 1997).
2.5.3 Maščobe
Vsebnost maščob v obeh načinih prehranjevanja je precej podobna, vendar pa je pomembna
razlika v tem, katere vrste maščobe se pri kateri prehrani uživajo. Po Smernicah zdravega
prehranjevanja (2005) naj bi bili najpomembnejši viri prehranskih maščob rastlinska olja
(predvsem oljčno, repično, sojino idr.) (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005), maščoba pa naj bi
predstavljala okrog 30%, a ne manj kot 20% dnevnega energijskega vnosa (D-A-CH, 2004),
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vendar pa precej prehranskih maščob v moderni prehrani izhaja tudi iz mesa in mlečnih
izdelkov, predvsem mastnih sirov (Cordain, 2002a) . Po smernicah paleolitske prehrane naj bi
večina maščob izhajala iz semen, oreščkov in zdravih olj (predvsem oljčno olje, olja iz raznih
oreščkov ter kokosovo in avokadovo olje), te prehranske maščobe pa naj bi predstavljale 2035% dnevnega energijskega vnosa (Cordain, 2013; Lindeberg, 2012). V poznih 1980-ih letih
je bilo vsesplošno sprejeto, da je vnos NMKv tipični moderni prehrani veliko previsok in da
sta C-14 (miristinska) in C-16 (palmitinska) MK zaradi njunega vpliva na dvig holesterola v
krvi glavna krivca za endemično aterosklerozo, ki je osnova za večino bolezni srca in ožilja in
kapi (Konner in Eaton, 2010). Preko energijskega bremena naj bi celokupen vnos maščobe
pomembno prispeval k endemični debelosti in porastu epidemije sladkorne bolezni tipa 2.
Prehrano z visoko vsebnostjo maščob (40% ali več dnevnih energijskih (E) potreb) močno
odsvetujejo, vendar obstajajo nesoglasja o tem ali naj bi ljudje uživali prehrano z nizko (manj
kot 20% dnevnih E potreb) ali srednjo (30-35% dnevnih E potreb) vsebnostjo maščob (Eaton
in Konner, 1997). Standardna priporočila svetujejo, da se vnos celokupne maščobe zniža na
največ 30% dnevnih kalorij in da se razmerje med NMK in nenasičenimi MK močno zmanjša.
Pokazalo se je, da prehrane tako z nizko (20%) kot z visoko (40%) vsebnostjo maščob
pripomorejo k izgubi telesne mase pri primerni omejitvi vnosa kalorij (Konner in Eaton,
2010). Tudi razmerja v vrstah maščob se v obeh prehranah nekoliko razlikujejo.
2.5.3.1 Transmaščobne kisline in nasičene maščobne kisline
Po Smernicah zdravega prehranjevanja (2005) naj bi uživali čim manj TMK in NMK. Prvih
naj bi bilo največ 1% dnevnega energijskega vnosa, drugih pa okrog 1/3 vseh maščob, se
pravi manj kot 10% dnevnega energijskega vnosa, saj naj bi bil njihov vnos povezan z višjim
vnosom prehranskega holesterola.
Tudi po smernicah paleolitske prehrane naj bi zaužili čim manj TMK in NMK. Čeprav naj bi
velik del energije izhajal iz živalske hrane, naj bi bila vsebnost NMK v prehrani le okrog 7%
dnevnega energijskega vnosa (Cordain, 2002a). Vnos TMK naj bi bil veliko nižji od
današnjega, točna številka pa trenutno še ni znana (Konner in Eaton, 2010).
2.5.3.2 Mono in polinenasičene maščobne kisline
Prevladujoče maščobe v prehrani po Smernicah zdravega prehranjevanja (2005) naj bi bile
mono- in polinenasičene MK, ki naj bi predstavljale 2/3 vseh maščob v prehrani, se pravi
okrog 20% dnevnega energijskega vnosa. Polinenasičene MK (ω-3 in ω-6 MK) naj bi
predstavljale okrog 7% dnevnega energijskega vnosa ali največ 10%. Glede na priporočila DA-CH naj bi od tega 2,5% dnevnega energijskega vnosa padlo na ω-6 MK, na ω-3 pa 0,5%,
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kar pomeni, da naj bi bilo razmerje med tema dvema polinenasičenima MK 5:1 v prid ω-6
MK. Glede na Smernice zdravega prehranjevanja (2005) naj bi ω-3 MK predstavljale 1-3%
dnevnega energijskega vnosa, kar pomeni, da bi bilo razmerje med ω-6 in ω-3 MK 3:1-1:1
(D-A-CH, 2004; Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005). Glede na to, da Smernice zdravega
prehranjevanja (2005) ne podajajo priporočil za skupine, starejše od 18 let, smo upoštevali
priporočila iz Referenčnih vrednosti za vnos hranil.
Kot v prehrani po Smernicah zdravega prehranjevanja (2005) naj bi bile zaradi njihovega
vpliva na zniževanje holesterola tudi v paleolitski prehrani prevladujoče maščobe mono- in
polinenasičene MK. Prve naj bi tudi vplivale na zmanjševanje oksidacije LDL, ključnega
koraka pri procesu ateroskleroze, zato naj bi jih bilo v prehrani okrog 17%, druge pa naj bi
predstavljale okrog 10% dnevnega energijskega vnosa (Cordain, 2002a). Pomembna razlika
med obema načinoma prehranjevanja je v razmerju med ω-6 in ω-3 MK. Zaradi večjega
vnosa vodnih živali je odstotek ω-3 MK v paleolitski prehrani veliko višji, kot v moderni
prehrani, zato naj bi bilo razmerje med ω-6 in ω-3 MK v paleolitski prehrani 1:1 ali 2:1 v prid
ω-6 MK (Konner in Eaton, 2010).
2.5.3.3 Holesterol
Čeprav naj bi prehranski holesterol v povprečju le malo zviševal koncentracijo holesterola v
krvi, ga je po Smernicah zdravega prehranjevanja (2005) priporočljivo zaužiti le okrog 300
mg/dan (D-A-CH, 2004).
Glede na to, da imajo membrane mišičnih celic enako količino holesterola kot membrane
maščobnih celic, naj bi bila vsebnost holesterola v divjačinskem mesu in ribah še vedno
visoka. Naši predniki so uživali večje količine mesa in rib, kot jih uživamo danes, zato so
posledično uživali tudi večjo količino prehranskega holesterola in sicer okrog 480 mg/dan.
Danes je že postalo jasno, da prehranski holesterol ni glavno vodilo pri dvigu holesterola v
krvi. Najpomembnejše determinante tega naj bi bile MK, ki dvigujejo holesterol (C-14 ali
miristinska MK in C-16 ali palmitinska MK), dodatno pa k temu prispevajo predelani
prehranski OH. Izločitev teh hranil iz prehrane bi bilo verjetno dovolj za ohranitev nizke
koncentracije LDL v krvi in nizkega razmerja LDL:HDL. Ker paleolitski ljudje niso imeli
dostopa do takih živil (vsaj ne v veliki meri), naj bi bile kljub višjemu vnosu prehranskega
holesterola njihove vrednosti holesterola v krvi nizke (Konner in Eaton, 2010)
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2.5.4 Ogljikovi hidrati
Skupni vnos OH v paleolitski prehrani se razlikuje od skupnega vnosa OH v prehrani po
Smernicah zdravega prehranjevanja (2005). Glede na slednje naj bi delež OH v prehrani
predstavljal vsaj 50% dnevnega energijskega vnosa, od tega naj bi jih bilo največ 10% v
obliki enostavnih sladkorjev, ki skupaj z živili iz močno predelane moke žitnih zrn
predstavljajo »prazne kalorije« (energija v hrani brez esencialnih aminokislin, esencialnih
MK, mikronutrientov in morda fitokemikalij). Večina zaužitih OH naj bi izhajala iz
kakovostnih ogljikohidratnih živil, kar naj bi bila polnovredna žita in žitni izdelki, sadje,
korenasta zelenjava ter druga pretežno škrobnata živila. Poudarek je na polnovrednih žitih, saj
naj bi le-ta imela bolj ugodno hranilno sestavo od predelanih žit (Gabrijelčič Blenkuš idr.,
2005). Glede na smernice paleolitske prehrane naj bi skupni vnos OH predstavljal 35-40%
dnevnega energijskega vnosa, kar je precejšnja razlika glede na Smernice zdravega
prehranjevanja (2005), pomembna pa je tudi razlika v kvaliteti OH. Samo če bi bila vir skoraj
vseh OH v današnji prehrani sadje in zelenjava, vnos žitnih zrn (pa še to nepredelanih) pa
minimalen, bi lahko govorili o podobnem vnosu OH v obeh načinih prehranjevanja (Konner
in Eaton, 2010). Glavni vir OH v paleolitski prehrani naj bi bilo sadje, še posebej jagodičevje,
zelenjava, koreninice, PZO, oreščki in med, žita in predelani sladkorji pa niso bili praktično
nikoli na jedilniku, če že pa v zelo majhnih količinah, kjer so bili dostopni. Zaradi visokega
vnosa teh živil naj bi imela paleolitska prehrana tudi višji delež prehranske vlaknine kot po
današnjih priporočilih. Uživanje sadja naj bi bilo v naši prehrani bolj ali manj redno že
približno 50 milijonov let. Pri navadnih šimpanzih, bonobih (pritlikavih šimpanzih) in
orangutanih sadje po teži predstavlja več kot 75% njihove prehrane. Sadje ostaja najbolj
pogosta rastlinska hrana pri modernih LN. Od ostalih užitnih rastlin se razlikuje po visoki
vsebnosti fruktoze, ki naj bi je bilo več v divjem kot v kultiviranem sadju. Med, kjer 50% OH
predstavlja fruktoza, naj bi LN v velikih količinah uživali le 2 meseca v letu, ko je bil na
razpolago (Lindeberg idr., 2007) in naj bi tako predstavljal le 2-3% povprečnega dnevnega
energijskega vnosa (Konner in Eaton, 2010). Visok vnos fruktoze naj bi povzročal
abdominalno debelost in z njo povezane presnovne motnje, vključno s sladkorno boleznijo
tipa 2, visokim tlakom in zamaščenimi jetri. Vsekakor pa naj bi bil vnos 60 g fruktoze dnevno
varen celo za bolnike s sladkorno boleznijo tipa 2. Težava je danes v tem, da večina
prehranske fruktoze izhaja iz nenaravnih virov in aditivov, predvsem iz saharoze in koruznega
sirupa z visoko vsebnostjo fruktoze (Lindeberg, 2012). Predelani, koncentrirani OH, kot je
npr. saharoza, v paleolitski prehrani niso imeli nobene vloge, v današnji prehrani pa so zelo
pogosti. Iz priročnika Zdravje in vedenjski slog prebivalcev Slovenije (Trendi raziskav
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CINDI) je razvidno, da se je delež tistih Slovencev, ki uživajo svežo zelenjavo enkrat dnevno
ali pogosteje, od leta 2001 do leta 2008 zmanjšal za 11,5%, trend uživanja svežega sadja
enkrat dnevno ali pogosteje pa je od leta 2001 do leta 2008 sicer padajoč, vendar ni opaziti
statistično značilnih razlik (Artnik idr., 2012). Epidemiološke preiskave so pokazale izjemno
močno povezavo med uživanjem sadja in zelenjave in preprečevanjem nastanka raka.
Znanstveniki so prepričani, da je to zaradi vsebnosti fitokemikalij in mikronutrientov v njih.
Teh snovi v sladkorjih in v živilih iz močno predelane moke ni ali pa jih je zanemarljivo
malo, zato je verjetno pomembno, da znanstveniki še niso dokazali podobnih preventivnih
lastnosti za živila iz žit (Eaton in Konner, 1997).
Glikemično breme hrane iz divjih rastlin je običajno (čeprav ne vedno) nižje od glikemičnega
bremena temeljnih živil agrokulturne dobe (krompir, kruh, testenine, riž, koruza, itd.),
sodobne tehnike predelave pa to razliko še povečujejo. Končni rezultat vsega tega je, da so
OH iz sodobnih virov živil hitreje prebavljivi in se hitreje absorbirajo od tistih, ki naj bi jih
uživali naši predniki. To je potencialno pomemben dejavnik pri etiologiji sladkorne bolezni
(Eaton in Konner, 1997). Žitna zrna (pa še to 85% predelanih) so največji vir OH v moderni
družbi, mlečni izdelki pa pomembno prispevajo k temu (Konner in Eaton, 2010).

2.5.4.1 Prehranska vlaknina
Vnos prehranske vlaknine naših prednikov je bil veliko višji od današnjega vnosa. Razlog za
to je, da naj bi bili pri LN vir OH (in s tem tudi prehranske vlaknine) divje sadje in zelenjava,
koreninice in oreščki, ki vsebujejo veliko več vlaknine (13,3 g /100 g) kot komercialno sadje
in zelenjava (4,2 g/100 g), ki jih uživamo danes (Konner in Eaton, 2010). Glede na Smernice
zdravega prehranjevanja (2005) naj bi bil predlagan dnevni vnos prehranske vlaknine za ljudi
20-30 g/dan (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005), oziroma 12,5 g/1000 kkal energijskega vnosa za
ženske in 10 g/1000 kkal za moške (D-A-CH, 2004), po smernicah paleolitske prehrane pa naj
bi bil vnos prehranske vlaknine več kot 70 g dnevno.
V Preglednici 15 je prikazana primerjava sestave paleolitske prehrane po Konnerju in Eatonu
(2010) in prehrane po Smernicah zdravega prehranjevanja (2005).
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Preglednica 15: Primerjava sestave paleolitske prehrane po Konnerju in Eatonu (2010) in
prehrane po Smernicah zdravega prehranjevanja (2005).
PALEOLITSKA

SMERNICE ZDRAVEGA

PREHRANA *

PREHRANJEVANJA (2005)

2300 ženske

2900 moški

Energija (kkal/dan)

3000

Beljakovine (%)

25-30

10-15 (20)

Maščobe (%)

20-35

20-30

7,5-12

<10

/

<1%

Mononenasičene MK (%)

17%

13%

Polinenasičene MK (%)

10%

7%

1:1 – 2:1

5:1

480

<300

35-40

>50

Enostavni sladkorji (%)

2%

<10%

Prehranska vlaknina (g/dan)

>70

29

Nasičene maščobe (%)
Trans MK (%)

Razmerje ω-6:ω-3
Holesterol (mg/dan)
Ogljikovi hidrati (%)

*glede na zaužitih 3000 kkal dnevno in razmerjem med rastlinsko in živalsko hrano 65:35 (Konner in Eaton, 2010)
Vir: (Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2004)

2.5.5 Vitamini in elementi
Študije kažejo, da so naši paleolitski predniki uživali ogromne količine mikrohranil, saj so bili
temelj njihove prehrane divje meso (z nizkim odstotkom maščob), divje ribe in školjke (z
visoko vsebnostjo ω-3 MK) ter divja rastlinska hrana, predvsem jagodičevje, zelenjava, sadje,
koreninice ter semena in oreščki, ki vsebuje veliko antioksidantov in fitokemikalij.
Eaton in Konner sta v svojih člankih iz let 1997 in 2010 podala ocene vsebnosti nekaterih
mikrohranil v paleolitski prehrani (Eaton in Konner, 1997; Konner in Eaton, 2010), Cordain
pa je v članku iz leta 2012 podal vrednosti makrohranil glede na vzorčni jedilnik moderne
prehrane, ki temelji na paleolitskih skupinah živil za 25-letno žensko, ki naj bi zaužila 2200
kkal (Cordain, 2002a). Njihove ocene in vrednosti smo primerjali s priporočili po Smernicah
zdravega prehranjevanja (2005). Primerjava je vidna v Preglednica 16. Opazimo lahko, da so
vrednosti vseh vitaminov in elementov v preglednici višje pri paleolitski prehrani kot pri
prehrani po Smernicah zdravega prehranjevanja (2005).
Ker paleolitska prehrana ne vsebuje nič predelane hrane ali dodane soli, je vsebnost natrija
nizka (<1000 mg/dan) in ustreza priporočilom zdrave prehrane. Po Smernicah zdravega
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prehranjevanja (2005) naj bi bil vnos natrija med 550-2400 mg/dan, vendar pa je iz trendov
CINDI raziskav vidno, da je delež tistih Slovencev, ki si pripravljeno hrano dosolijo, sicer
padajoč, ampak še vedno visok (Artnik idr., 2012). Nasprotno pa naj bi bil vnos kalija pri
paleolitskih ljudeh veliko višji (7000 mg/dan), kot priporočajo Smernice zdravega
prehranjevanja (2005) (2000 mg/dan) (Preglednica 16). Ker s kalijem bogato sadje in
zelenjava predstavljata relativno visok odstotek dnevnega vnosa, je vnos kalija lahko tudi do
12x večji od vnosa natrija (Cordain, 2002b). Kalij naj bi bil pomemben predvsem zaradi
razmerja med kalijem in natrijem. Pri LN naj bi bilo to razmerje najverjetneje vsaj 5:1, saj naj
bi nepredelana, sveža hrana vsebovala 5-10x več kalija kot natrija. Danes pa zaradi dodajanja
soli prehrani ter zaradi prenizkega vnosa s kalijem polnega sadja in zelenjave vnos natrija
presega vnos kalija (Eaton in Konner, 1997). Nizka koncentracija kalija je povezana z
visokim krvnim tlakom, srčnimi boleznimi in kapjo – z enakimi težavami, ki so povezane s
previsoko koncentracijo natrija v prehrani (Frassetto idr., 2008; Morris idr., 2006). Zaradi
spremembe v razmerju med kalijem in natrijem se je od časa paleolitika do danes delno
spremenilo tudi kislinsko-bazično ravnotežje (Konner in Eaton, 2010). Žitna zrna, meso in
mlečni izdelki povečujejo kisli neto izkupiček, medtem ko sadje in zelenjava povzročata
bazičnega. Zaradi dolgotrajnega uživanja prehrane, ki povečuje kisli neto izkupiček, se
vklopijo presnovni ukrepi, ki so potrebni za nevtralizacijo kislega izkupička. V roku desetletij
naj bi ti mehanizmi povzročili izgubo kalcija z urinom, pospešeno črpanje kalcija iz kosti,
ledvične kamne, s starostjo povezano izgubo mišične mase in poslabšanje delovanja ledvic
(Sebastian idr., 2002). Nedavna študija (Ströhle, Hahn in Sebastian, 2010) 229-ih skupin LN
je pokazala, da so imele populacije, katerih prehrana je temeljila predvsem na rastlinski hrani
(predniške vzhodno afriške populacije), bolj ugodno neto negativno kislinsko breme od
populacij razvitega sveta (Sebastian idr., 2002).
Glede na Smernice zdravega prehranjevanja (2005) naj bi dnevno zaužili okrog 1000 mg
kalcija/dan (D-A-CH, 2004), ocene prehran modernih LN pa kažejo, da naj bi ti zaužili veliko
več kalcija kot moderni ljudje in sicer 1000-1500 mg/dan (Konner in Eaton, 2010) oziroma
celo 1956 mg/dan (Eaton in Konner, 1997) (Preglednica 16). Nedavne študije o ravnovesju
kalcija kažejo, da naj bi bile človeške potrebe po uživanju kalcija nižje, kot so sprva mislili
(Cao, Johnson in Hunt, 2011; Nordin in Morris, 2011). Avtorji članka se strinjajo, da bi bilo
namesto 1000 mg kalcija dnevno za odrasle moške nad 60 let dovolj povprečno 650 mg
kalcija dnevno, priporočena prehranska vrednost (RDA) pa naj bi bila 900 mg/dan (Nordin in
Morris, 2011). Metaanalize naključnih kontroliranih študij nakazujejo, da naj bi imel kalcij
omejen učinek na moč kosti (Winzenberg, Shaw, Fryer in Jones, 2006), pri študiji iz leta 2011
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pa so ugotovili, da je pri postmenopavzalnih ženskah prehrana z visoko vsebnostjo beljakovin
povečala absorbcijo kalcija in s tem vsaj delno nadomestila povečano izločanje kalcija z
urinom. Opazili niso nobenih znakov, ki bi kazali, da je prehrana z visokim vnosom
beljakovin škodljiva. Zaključili so, da taka prehrana lahko celo koristno vpliva na zdravje
kosti (Cao idr., 2011). Tommy Jönsson in sodelavci so mnenja, da je za ravnovesje kalcija v
telesu bolj pomembno razmerje med absorbcijo in izločanjem kalcija kot pa sam vnos kalcija
(Jönsson idr., 2009). To dejstvo potrjuje še ena študija, kjer je ob uživanju paleolitske
prehrane vnos kalcija ostal nespremenjen, izločanje kalcija z urinom pa se je glede na začetno
vrednost znižalo (Frassetto idr., 2009). Cordain je s svojim vzorčnim jedilnikom moderne
paleolitske prehrane pokazal, da naj bi s tako prehrano dobili le 691 mg kalcija dnevno, kar je
manj od priporočil. Treba pa je poudariti, da je ta jedilnik vseboval le živila, ki so nam danes
dostopna oz. najbolj pogosto prodajana živila v ZDA iz skupin meso, sadje, zelenjava ter
semena in oreški (Cordain, 2002a). Lahko bi torej sklepali, da če bi danes želeli uživati
paleolitsko prehrano, ne bi zaužili dovolj kalcija, vendar je Cordain te podatke dobil na
podlagi enega samega jedilnika, pri čemer so bile vrednosti vseh ostalih 12-ih mikrohranil (9
vitaminov in 3 elementov) veliko višje od priporočil Smernic zdravega prehranjevanja (2005).
Verjetno bi z analizo več različnih jedilnikov s čim bolj raznovrstnimi živili dobili drugačne
podatke.
Cordain je mnenja, da sodobna paleolitska prehrana ne vsebuje praktično nič prehranskega
vitamina D (Cordain, 2002a), glede na Smernice zdravega prehranjevanja (2005) pa naj bi ga
zaužili okrog 5 μg dnevno (D-A-CH, 2004) (Preglednica 16). Njegova najpomembnejša vloga
v telesu naj bi bilo sodelovanje pri presnovi kalcija in fosforja, prav tako pa naj bi bil povezan
s presnovo maščob (Wolf, 2010). Z izjemo jeter nekaterih vodnih sesalcev in rib naj bi bilo v
običajni prehrani relativno malo virov vitamina D (Cordain, 2002a). Večina LN je vitamin D
pridobila preko procesa endogene sinteze, pri kateri UVB sevanje v sončni svetlobi pretvori
holesterol v vitamin D3 (Wolf, 2010). Šele z dodajanjem vitaminov in elementov margarinam
in mleku na začetku 20. stoletja je vitamin D postal širše dostopen v prehrani (Cordain,
2002a).
Preglednica 16 prikazuje primerjavo ocen vsebnosti nekaterih mikrohranil med paleolitsko
prehrano po Konnerju in Eatonu (2010) in prehrano po Smernicah zdravega prehranjevanja
(2005), glede na spol.
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Preglednica 16: Primerjava ocen vsebnosti nekaterih mikrohranil med paleolitsko prehrano in
prehrano po Smernicah zdravega prehranjevanja (2005).
SMERNICE ZDRAVEGA
mg/dan

PALEOLITSKA PREHRANA*

PREHRANJEVANJA (2005)
m

ž

vitamin B1**

3,91

1,2

1,0

vitamin B2**

6,49

1,4

1,2

vitamin B6***

6,7

1,5

1,2

vitamin B9***

891

400

vitamin B12 ***

17,6 μg/dan

3 μg/dan

vitamin A**

17,2

1,0

0,8

vitamin E**

32,8

14

12

vitamin C*

500

100

vitamin D*

100 μg (sončna svetloba)

5 μg (prehrana)

železo**

87,4

10

15

cink**

43,4

1,0

0,7

kalcij*

1000-1500

1000

natrij*

<1000

550-2400

kalij*

7000

2000

magnezij***

643

fosfor***

2546

* (Konner in Eaton, 2010)

**(Eaton in Konner, 1997)

350

300
700

*** (Cordain, 2002a)

Legenda: M – moški, Ž - ženske
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3

EMPIRIČNI DEL

3.1

Cilji in hipoteze

V pričujočem diplomskem delu smo se posvetili preiskovanju prehrane v času paleolitika,
predstavitvi moderne paleolitske prehrane in primerjavi le-te s Smernicami zdravega
prehranjevanja (2005).
Cilji diplomskega dela so:
1. Raziskati prehrano, načine prehranjevanja in prehranjevalne navade ljudi od najstarejših
človeških prednikov do danes.
2. Podrobno predstaviti paleolitski način prehranjevanja in ga primerjati s Smernicami
zdravega prehranjevanja (2005)
3. Predstaviti pozitivne in negativne izkušnje posameznikov, ki so se poskusno prehranjevali
na paleolitski način.
Skladno s cilji smo oblikovali naslednje hipoteze:
H1: Prehrana, načini prehranjevanja in prehranjevalne navade človeka od najstarejših
človeških prednikov do danes so se močno spremenile.
H2: Paleolitska prehrana se razlikuje od Smernic zdravega prehranjevanja (2005).
H3: Kratkotrajno uživanje paleolitske prehrane ima pozitivne učinke na počutje
posameznikov, ki jo uživajo.
H4: Ljudje, ki se prehranjujejo paleolitsko, opazijo pozitivne vplive paleolitske prehrane na
zmanjšanje dejavnikov tveganja za kronične nenalezljive bolezni.

3.2

Raziskovalne metode dela in postopek zbiranja podatkov

 V diplomskem delu smo kot raziskovalno metodo za opisovanje prehranskih navad
človeških prednikov, paleolitske prehrane in Smernic zdravega prehranjevanja (2005)
uporabili deskriptivno metodo raziskovanja. Osnova je bila znanstvena literatura,
predvsem monografije in znanstveni ter strokovni članki.
 Opravili smo raziskavo, v kateri so udeleženci 4-5 tednov uživali samo živila, ki so
dovoljena pri paleolitski prehrani.
 Kot raziskovalno tehniko smo v empiričnem delu uporabili anketo, instrument raziskave
pa sta bila dva anketna vprašalnika (Priloga 1 in Priloga 4). Prvega so udeleženci
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raziskave izpolnili pred začetkom prehranjevanja na paleolitski način, drugega pa po
prenehanju prehranjevanja na paleolitski način.
 Pri udeležencih raziskave smo pred in po enomesečnem prehranjevanju na paleolitski
način opravili telesne meritve. V prostorih Telovadnega kluba Plamen smo z merilnim
trakom pri posameznikih izmerili obsege pasu in bokov. Telesno maso, ITM in odstotek
telesne maščobe smo izmerili z elektronsko tehtnico znamke Tanita, model Tanita BC601. Podatek o telesni višini so prostovoljci navedli sami.
 Udeleženci raziskave so s pomočjo merjenja srčnega utripa in z izračunom maksimalnega
utripa (Priloga 3) beležili mesečno intenzivnost telesne vadbe in ocenili intenzivnost
telesne aktivnosti v času raziskave.
 V 2. tednu raziskave so prostovoljci en teden vodili prehranski dnevnik. Odločili smo se
za 2. in ne 1. teden raziskave, ker smo želeli, da udeleženci že nekoliko usvojijo nov
način prehranjevanja ter da se v 1. tednu raje osredotočijo na nakup primernih živil in na
iskanje jedilnikov. Vsa zaužita živila, tekočino in morebitna prehranska dopolnila so po
dnevih vnašali v preglednico (priloga Prehranski dnevnik). Podatke iz prehranskih
dnevnikov udeležencev raziskave smo vnesli v program OPKP (Odprta platforma za
klinično prehrano) in jih analizirali. Izračunali smo, koliko energije so posamezniki
zaužili vsak dan in kakšno je bilo tedensko povprečje posameznika. Enako smo naredili
za deleže makrohranil (beljakovine, maščobe, OH) in poskušali ugotoviti, kateremu
načinu prehranjevanja so se s svojo prehrano posamezniki bolj približali – paleolitski
prehrani ali prehrani po Smernicah zdravega prehranjevanja (2005).
 Pridobljene podatke smo analizirali in statistično ovrednotili.
3.3

Vzorec

V vzorec je bilo vključenih 7 žensk in 3 moški, starih od 21 do 39 let. Prostovoljce za
sodelovanje v raziskavi smo izbrali v Telovadnem klubu Plamen, kjer večkrat letno pripravijo
»paleoizziv« (enomesečno uživanje paleolitske prehrane). Kot osnovo raziskave smo
uporabili »Plamenov 6. paleoizziv«, ki je trajal 4-5 tednov, od 15. 4. do okvirno 22. 5. 2013.
Udeleženci »Plamenovih paleoizzivov« običajno dobijo podrobna navodila o načelih
paleolitskega prehranjevanja, vodja »paleoizziva« pa jim je ves čas na razpolago za dodatne
informacije in morebitna vprašanja. Udeleženci raziskave so dobili navodila, da naj sami
pridobijo informacije o načelih prehranjevanja na paleolitski način (npr. dovoljena in
prepovedana živila) ter da naj se na izziv pripravijo sami. Po enem tednu je ena izmed
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prostovoljk zaradi nezmožnosti upoštevanja pravil predčasno izstopila iz raziskave. Raziskavo
je zaključilo 9 udeležencev, 3 moški in 6 žensk (Preglednica 17).
Preglednica 17: Struktura sodelujočih v raziskavi po spolu.
SPOL

N

f (%)

Moški

3

33,33

Ženske

6

66,67

SKUPAJ

9

100,0

Pred začetkom prehranjevanja na paleolitski način oziroma »paleoizziva« smo udeležencem s
tehtnico Tanita BC-601 izmerili telesno maso, ITM in telesno maščobo. Obsege pasu in
bokov smo izmerili z merilnim trakom. Rezultati so prikazani v Preglednici 18. Prostovoljcem
smo zaradi varnosti osebnih podatkov določili šifre z rimskimi števili od I-IX (1-9).
Preglednica 18: Antropometrični podatki udeležencev pred začetkom enomesečnega
prehranjevanja na paleolitski način.
ŠIFRA

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

SPOL

Ž

Ž

Ž

Ž

Ž

M

M

Ž

M

STAROST (let)

39,0

21,0

31,0

24,0

23,0

27,0

25,0

33,0

35,0

VIŠINA (cm)

155,0

170,0

169,0

170,0

163,0

172,0

179,0

172,0

181,0

TELESNA MASA (kg)

74,6

63,7

79,0

78,6

62,7

65,1

82,1

81,1

75,9

OBSEG PASU (cm)

91,5

75,0

90,0

86,5

78,5

82,5

94,0

112,0

88,0

OBSEG BOKOV (cm)

108,0

95,0

105,0

111,5

99,0

94,0

100,0

109,0

98,0

ITM (kg/m2)

31,1

22,0

27,7

27,2

23,6

22,0

25,6

27,4

23,2

TELESNA MAŠČOBA (%)

35,7

20,7

36,3

34,4

27,8

10,6

19,2

38,7

14,0

PROSTOVOLJCA

Legenda: M – moški, Ž – ženske
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3.4

Rezultati z razpravo

Pred začetkom raziskave so prostovoljci iz Telovadnega kluba Plamen, ki so bili pripravljeni
sodelovati v raziskavi, dobili navodila, da sami pridobijo informacije o paleolitski prehrani in
se na začetek raziskave tudi sami pripravijo. Za kakršna koli dodatna vprašanja sem jim bila
na voljo ves čas trajanja »paleoizziva«.
3.4.1 Analiza odgovorov na prvi anketni vprašalnik
S prvim anketnim vprašalnikom (Priloga 1) smo želeli izvedeti nekaj osnovnih sociodemografskih podatkov o udeležencih (spol in starost), zanimalo pa nas je predvsem, če so se
že kdaj prehranjevali na paleolitski način, kje so dobili informacije o paleolitski prehrani,
kako so se pripravljali na začetek raziskave, zakaj so se odločili za tako prehranjevanje ter
kakšne pozitivne učinke pričakujejo. Zanimalo nas je, če bodo prostovoljci tudi v času
raziskave fizično aktivni in kako pogosto so tako aktivni, da se oznojijo ali vsaj malo
zadihajo. Glede na to, da smo prostovoljce dobili v telovadnem klubu, smo sklepali, da so s
fizično aktivnostjo začeli že pred raziskavo in s tem preden so se začeli prehranjevati na
paleolitski način, kar so potrdili vsi prostovoljci razen prostovoljke V, ki je s fizično vadbo
začela po začetku uživanja paleolitske prehrane. Spraševali smo jih o njihovih dosedanjih
izkušnjah z uživanjem paleolitske prehrane, kje so dobili informacije o paleolitski prehrani,
zakaj so se odločili za tako prehrano ter kakšne učinke na zdravje pričakujejo.
Udeležence raziskave smo vprašali, če so se že kdaj prehranjevali na paleolitski način
(Vprašanje 1). Od devetih udeležencev raziskave se štirje še niso prehranjevali na tak način,
dve udeleženki sta sodelovali v »paleomaratonu« (3-mesečni izziv prehranjevanja na
paleolitski način, ki ga je prav tako organiziral Telovadni klub Plamen), en udeleženec je
jedel tako 6 mesecev, ena udeleženka je poskusila 3-krat in se je skupno prehranjevala
paleolitsko 9 mesecev s presledki (1 mesec, 1 mesec, 7 mesecev), en udeleženec pa se je od
aprila do novembra 2012 prehranjeval po ketonski/ketogeni dieti (prehrana z visoko
vsebnostjo maščob, primerno vsebnostjo beljakovin in nizko vsebnostjo OH), ki sicer ni
enaka paleolitski prehrani, se pa razlikuje od Smernic zdravega prehranjevanja (2005).
Odgovori na Vprašanje 1 so prikazani v Preglednici 19.
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Preglednica 19: Predhodno prehranjevanje udeležencev na paleolitski način glede na trajanje
prehranjevanja.

ČAS (meseci)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

9

/

/

3

3

/

6

/

8*

*ketogena dieta

Za sodelovanje v »paleoizzivu« so se odločili tako tisti, ki se še niso prehranjevali paleolitsko,
kot tisti, ki so že kdaj jedli tako. Iz osebnih pogovorov z udeleženci raziskave sem ugotovila,
da se vračajo na ta način prehranjevanja (večkrat sodelujejo v »paleoizzivu«), ker jim taka
prehrana ustreza in ker ob njej na sebi opažajo pozitivne spremembe, pri kateri so najbolj
očitne izguba telesna mase, manjši obseg pasu in boljše počutje.
Prostovoljce smo vprašali, kje so dobili informacije o možnosti prehranjevanja na paleolitski
način (Vprašanje 2). Udeleženci raziskave so v največ primerih (osem udeležencev) povedali,
da so informacije o možnosti prehranjevanja na paleolitski način dobili v Telovadnem klubu
Plamen, pet jih je dobilo na internetu, ena pri znancih, en pa si je ogledal dokumentarni film
»Iskanje popolne človeške prehrane« (angl. In Search of the Perfect Human Diet).

Število anketirancev [N]

Anketiranci so lahko izbrali več odgovorov. Odgovori so prikazani v Grafu 1.

8
7
6
5
4
3
2
1
0
Internet

TK Plamen

Znanci

Dokumentarni
film

Graf 1: Pogostost uporabe različnih virov informacij o paleolitskem načinu prehranjevanja.
Udeležence raziskave smo prosili, da navedejo razloge, zakaj so se odločili za paleolitski
način prehranjevanja (Vprašanje 3). Iz Grafa 2 je razvidno, da so štirje udeleženci raziskave
odgovorili, da so se za sodelovanje odločili zato, da bi izgubili telesno maso, štirje zaradi
boljšega počutja, naslednji odgovori pa so bili napisani enkrat: vzdrževanje telesne mase,
ureditev prebave, omilitev simptomov alergije (cvetni prah, mačja dlaka), najti najboljši in
najbolj zdrav način prehranjevanja, izboljšati simptome inzulinske rezistence, razlaga
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prehrane zveni prepričljivo ter zaradi samega izziva. Anketiranci so lahko napisali več
odgovorov. Njihovi odgovori so prikazani v Grafu 2.

Število anketirancev [N]

IR: inzulinska rezistenca

4
3
2
1
0

Graf 2: Razlogi za sodelovanje v raziskavi.
Prostovoljce smo vprašali, katere pozitivne učinke paleolitskega prehranjevanja pričakujejo
(Vprašanje 4). Šest udeležencev raziskave je pričakovalo, da se jim bo po enomesečnem
prehranjevanju na paleolitski način izboljšalo počutje, trije so pričakovali nižjo telesno maso,
trije izboljšanje prebave, trije izgubo telesne maščobe, dva sta pričakovala več energije,
naslednji odgovori pa so bili napisani enkrat: izboljšanje kože, večjo vzdržljivost, ureditev
prehrane, izboljšanje zdravja, uravnavanje sladkorja ter manj volčje lakote. Anketiranci so

Število anketirancev [N]

lahko napisali več odgovorov. Njihovi odgovori so prikazani v Grafu 3.

6
5
4
3
2
1
0

Graf 3: Pričakovani pozitivni učinki prehranjevanja na paleolitski način.
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Udeležence raziskave smo vprašali, kako so se pripravljali na paleolitski način prehranjevanja
(Vprašanje 5). Največ anketirancev (šest) je odgovorilo, da so se na »paleoizziv« pripravljali
tako, da so pregledali primere jedilnikov take prehrane in poiskali različne recepte, pet jih je
prebiralo literaturo o paleolitski prehrani in/ali pregledalo internetne strani, dva sta pred
pričetkom raziskave iz prehrane izločila kruh in/ali testenine ali zelo omejila njihov vnos, dva
sta se pogovorila z znanci in/ali družinskimi člani glede uživanja nove prehrane, en je
odgovoril, da je nakupil zdravo prehrano, en pa že en mesec pred začetkom izziva ni užival
sladkorja. Anketiranci so lahko napisali več odgovorov. Njihovi odgovori so prikazani v

Število anketirancev [N]

Grafu 4.

6
5
4
3
2
1
0
Pregled
jedilnikov in/ali
receptov

En mesec
prehrana brez
sladkorja

Izločitev kruha
in/ali testenin iz
prehrane

Prebiranje
člankov in/ali
knjig, pregled
interneta

Nakup zdrave Pogovor z znanci
hrane
in/ali družino

Graf 4: Načini priprave na paleolitski način prehranjevanja.
Prostovoljce smo vprašali, kje so dobili največ informacij o paleolitskem načinu
prehranjevanja (Vprašanje 6). Vseh devet udeležencev raziskave je informacije poiskalo na
internetu, na spletnih straneh, blogih in forumih, dva sta prebrala knjigo Paleorecept (angl.
The Paleo Solution), en pa se je dodatno pozanimal v TK Plamen. Anketiranci so lahko

Število naketirancev [N]

napisali več odgovorov. Njihovi odgovori so prikazani v Grafu 5.

10
8
6
4
2
0
Internet

Knjiga
TK Plamen
Paleorecept

Graf 5: Viri informacij o paleolitski prehrani.
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Udeležence raziskave smo vprašali, kolikokrat tedensko so tako športno aktivni, da se
oznojijo ali vsaj malo zadihajo (Vprašanje 7). Pet udeležencev je odgovorilo, da so 3-krat
tedensko tako telesno aktivni, da se oznojijo ali vsaj malo zadihajo, en je tako aktiven 2-krat,

Število anketirancev
[N]

en 4-krat, en, 5-krat in en 6-krat tedensko. Njihovi odgovori so prikazani v Grafu 6.

5
4
3
2
1
0
1‐krat

2‐krat

3‐krat

4‐krat

5‐krat

6‐krat

7‐krat

Graf 6: Pogostost telesne aktivnosti v času prehranjevanja na paleolitski način.
Prostovoljce smo vprašali, če bodo telesno aktivni med enomesečnim prehranjevanjem na
paleolitski način (Vprašanje 8). Vseh devet udeležencev raziskave je na to vprašanje
odgovorilo pritrdilno. V sklopu tega vprašanja so morali s pomočjo Priloge 3 (Ocena telesne
aktivnosti) izpolniti Prilogo 2 (Izračun intenzivnosti telesne vadbe). Namen tega je bilo
določiti intenzivnost telesne aktivnosti, ki so se je anketiranci udeleževali v času poteka
raziskave.
S prvim anketnim vprašalnikom smo ugotovili, da so se »6. paleoizziva« lotili tako tisti
prostovoljci, ki so se že prehranjevali paleolitsko, kot tisti, ki so se s to prehrano spoznali
prvič (Preglednica 19). Večina je začetne informacije o prehrani dobila v Telovadnem klubu
Plamen, dodatne pa so si vsi poiskali še na internetu (Graf 1, Graf 5). Po podrobnem pregledu
njihovih prehranskih dnevnikov smo ugotovili, da so nekateri prostovoljci uživali tudi
nekatera neprimerna živila (balzamični kis, sol, vegeta, arašidi…) ali pa so določena živila
(npr. oreščke, suho sadje, banane) uživali v prevelikih količinah. Po pogovoru z njimi smo
izvedeli, da so bile informacije, ki so jih dobili, pomanjkljive, oz. da so si jih morali pridobiti
sami. V primeru morebitnih nadaljnjih raziskav priporočamo, da prostovoljci vnaprej dobijo
podrobne informacije z navodili o uživanju primernih in neprimernih živil, ter da so navodila
za vse udeležence enaka. Poleg tega bi bilo ustrezno, da imajo prostovoljci svojega mentorja,
ki jim svetuje in pomaga, ali vsaj osebo, ki jim je ves čas na voljo in jim odgovori na
morebitna vprašanja. Od enomesečnega izziva so prostovoljci pričakovali izgubo telesne mase
in telesne maščobe, boljše počutje in ureditev prebave, kar so bili večinoma tudi razlogi za
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sodelovanje v raziskavi (Graf 2, Graf 3). Na izziv so se pripravljali tako, da so poiskali nekaj
jedilnikov in receptov, prebrali nekaj člankov, knjig in informacij iz interneta, nekateri pa so
že pred raziskavo zaradi lažjega prehoda na novo prehrano iz prehrane izločili določena živila
(npr. kruh, testenine, enostavne sladkorje…) (Graf 4). Ugotavljamo, da izhodišče raziskave
(prehranjevanje na paleolitski način) ni bilo enako za vse, kar pomeni, da ne moremo
natančno oceniti ali je izguba npr. telesne mase pri določenih prostovoljcih posledica
priprave na raziskavo (npr. predhodna izločitev testenin in kruha) ali same paleolitske
prehrane.
3.4.2 Intenzivnost telesne aktivnosti
Udeleženci raziskave so dobili navodila, da si v času poteka raziskave po koncu vsake telesne
aktivnosti ročno izmerijo srčni utrip in s pomočjo Priloge 3 (Ocene intenzivnosti telesne
vadbe) izračunajo ali je bila vadba blaga, zmerna ali intenzivna. Izračun so naredili s pomočjo
maksimalnega srčnega utripa, ki so ga izračunali po naslednji enačbi:
Maksimalni srčni utrip = 220 – leta (starost osebe)
Po intenzivnosti telesno aktivnost razvrščamo glede na to, kolikšen delež svojega
maksimalnega srčnega utripa dosežemo. Kategorije so prikazane v Preglednici 20.
Preglednica 20: Intenzivnost telesne aktivnosti.
Intenzivnost vadbe

BLAGA

ZMERNA

DEFINICIJA

Dosegamo do 50% svojega

Dosegamo od 50-70%

INTENZIVNOSTI

maksimalnega srčnega

svojega maksimalnega

VADBE

utripa

srčnega utripa

Sprehod, počasna hoja,

Hitra hoja, ples, plavanje,

Tek, težko fizično delo,

nezahtevna gospodinjska

vrtnarjenje, kolesarjenje,

kolesarjenje navkreber,

opravila

tenis, igre z žogo

tekmovalni ples, hitro plavanje

PRIMERI

INTENZIVNA
Dosegamo nad 70% svojega
maksimalnega srčnega utripa

Vir: (Bulc, 2010)

Izmerjene srčne utripe so prostovoljci vpisovali v preglednico (Priloga 2) in izračunali
intenzivnost telesne aktivnosti. Rezultati so prikazani v Preglednici 21.
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Preglednica 21: Izračun intenzivnosti telesne aktivnosti v času poteka raziskave.
INTENZIVNOST VADBE

POVPREČEN ČAS

ŠIFRA

ŠTEVILO

UDELEŽENCA

OBISKOV*

BLAGA

ZMERNA

INTENZIVNA

VADBE (min)

I

13

0

1

12

108

II

27

11

12

4

80

III

17

4

5

8

73

IV

12

2

8

2

63

V

10

0

5

5

40

VI

14

0

0

14

45

VII

25

1

12

12

71

VIII

16

3

6

7

29

IX

11

0

2

9

51

*število obiskov telesne aktivnosti v času poteka 4-5 tedenske raziskave

Iz Preglednice 21 je razvidno, da so bili vsi udeleženci v času poteka raziskave fizično
aktivni. Frekvenca obiskovanja fizične vadbe med raziskavo in njena intenzivnost sta bili
odločitev posameznika in se nista razlikovali od frekvence in intenzivnosti fizične vadbe pred
raziskavo. Izjema je prostovoljka V, ki je s fizično vadbo začela po začetku raziskave, zato ne
moremo natančno vedeti, ali je do spremembe v telesnih meritvah pri njej prišlo zaradi
telovadbe, zaradi nove prehrane ali oboje. Ker je po koncu raziskave prostovoljka V edina
pridobila telesno maso (0,3 kg) (Preglednica 22), izgubila pa je 1,1% telesne maščobe
(Preglednica 24), lahko predvidevamo, da je ena izmed možnosti, da se je njena telesna masa
povečala na račun povečanja mišične mase. Ker so bili kriteriji pri prostovoljki V drugačni,
smo se odločili, da njene telesne meritve izločimo iz statistične obdelave. Udeleženci
raziskave so se običajno udeleževali zmerne ali intenzivne vadbe, pri kateri so dosegali 5070% svojega največjega srčnega utripa (zmerna vadba) ali več (intenzivna vadba). Izjema je
prostovoljka II, ki se je večinoma udeleževala blage vadbe, vendar z visoko pogostostjo (6x
tedensko). Udeleženci raziskave so vpisovali tudi čas trajanja fizične vadbe, ki se je razlikoval
glede na vrsto vadbe, ki se je je posameznik udeležil. Večina prostovoljcev se je udeleževala
funkcionalne vadbe (angl. crossfit), pri kateri je vadba večinoma kratkotrajna (30-80 minut)
in intenzivna. Izjema je prostovoljka I, ki je imela poseben režim vadbe (olimpijsko
dvigovanje uteži). Njeni treningi so bili daljši, vendar zelo intenzivni. Intenzivnost vadbe so
prostovoljci merili sami s pomočjo merjenja srčnega utripa takoj po vadbi. Ugotovili smo, da
bi bile meritve srčnega utripa natančnejše, če bi jih opravila kvalificirana oseba s primernimi
merilnimi instrumenti.
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3.4.3 Telesne meritve
Pred začetkom raziskave smo udeležencem s tehtnico Tanita izmerili telesno maso, ITM in
količino telesne maščobe ter obsege bokov in pasu (Preglednica 18). Meritve smo z istimi
merilnimi napravami in ob istem času ponovili štiri do pet tednov kasneje. Telesnih meritev
zaradi bolezni po koncu raziskave nismo opravili pri prostovoljki II. Podatke o telesni masi je
po treh tednih raziskave posredovala sama, tehtanje pa je opravila s tehtnico Tanita. Tudi
telesne meritve prostovoljke II smo izločili iz statistične obdelave, saj meritve po koncu
prehranjevanja na paleolitski način niso bile opravljene po enakem postopku kot na začetku
raziskave in ne z istimi merilnimi napravami. V Preglednicah 22-27 in v Grafih 7-12 so
prikazane spremembe v telesni masi, ITM-ju, telesni maščobi ter obsegih pasu in bokov
udeležencev raziskave pred začetkom in po koncu enomesečnega prehranjevanja na
paleolitski način.
Preglednica 22: Spremembe v telesni masi udeležencev pred začetkom in po koncu
enomesečnega prehranjevanja na paleolitski način.
ŠIFRA PROSTOVOLJCA
Telesna masa pred
izzivom (kg)
Telesna masa po
izzivu (kg)
Sprememba (kg) po
enomesečnem izzivu

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

74,6

63,7

79,0

78,6

62,7

65,1

82,1

81,1

75,9

71,7

61,4

77,4

76,0

63,0

63,6

80,2

78,5

73,6

-2,9

-2,3

-1,6

-2,6

+0,3

-1,5

-1,9

-2,6

-2,3

Spremembe v telesni masi udeležencev so prikazane v Grafu 7.
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Šifra prostovoljca:
85

I
II

Telesna masa [kg]

80

III
75

IV
V

70

VI
65

VII
VIII

60
Telesna masa pred izzivom

IX

Telesna masa po izzivu

Graf 7: Telesna masa udeležencev pred začetkom in po koncu enomesečnega prehranjevanja
na paleolitski način.

Preglednica 23: Spremembe v ITM-ju udeležencev pred začetkom in po koncu enomesečnega
prehranjevanja na paleolitski način.
ŠIFRA PROSTOVOLJCA
ITM pred izzivom
(kg/m2)
ITM po izzivu (kg/m2)
Sprememba (kg/m2) po
enomesečnem izzivu

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

31,1

22,0

27,7

27,2

23,6

22,0

25,6

27,4

23,2

29,8

21,2

27,1

26,3

23,7

21,5

25,0

26,5

22,5

-1,3

-0,8

-0,6

-0,9

+0,1

-0,5

-0,6

-0,9

-0,7

Spremembe v ITM-ju udeležencev so prikazane v Grafu 8.
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Šifra prostovoljca:
32
I

ITM [kg/m2]

30

II
III

28

IV
26

V
VI

24

VII
22

VIII
IX

20
ITM pred izzivom

ITM po izzivu

Graf 8: Spremembe v ITM-ju udeležencev pred začetkom in po koncu enomesečnega
prehranjevanja na paleolitski način.

Preglednica 24: Spremembe deleža telesne maščobe udeležencev pred začetkom in po koncu
enomesečnega prehranjevanja na paleolitski način.
ŠIFRA PROSTOVOLJCA
Telesna maščoba pred
izzivom (%)
Telesna maščoba po izzivu
(%)

I

II*

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

35,7

20,7

36,3

34,4

27,8

10,6

19,2

38,7

14,0

34,2

/

35,5

33,3

27,5

8,3

17,3

37,2

7,9

-1,5

/

-0,8

-1,1

-0,3

-2,3

-1,9

- 1,5

-6,1

Sprememba
(% telesne maščobe) po
enomesečnem izzivu
*zaradi bolezni prostovoljki II nismo izmerili telesne maščobe po izzivu

Spremembe v deležu telesne maščobe udeležencev so prikazane v Grafu 9 in Grafu 10.
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TELESNA MAŠČOBA - ŽENSKE
39
Šifra prostovoljke:
Telesna maščoba [%]

37
I

35

III

33

IV
31
V
29
VIII
27
Telesna maščoba pred izzivom

Telesna maščoba po izzivu

Graf 9: Spremembe v odstotku telesne maščobe udeleženk pred začetkom in po koncu
enomesečnega prehranjevanja na paleolitski način.

TELESNA MAŠČOBA - MOŠKI
21
Šifra prostovoljca:

Telesna maščoba [%]

19
17

VI

15
13

VII

11
IX
9
7
Telesna maščoba pred izzivom

Telesna maščoba po izzivu

Graf 10: Spremembe v odstotku telesne maščobe udeležencev pred začetkom in po koncu
enomesečnega prehranjevanja na paleolitski način.
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Preglednica 25: Spremembe v obsegu pasu udeležencev pred začetkom in po koncu
enomesečnega prehranjevanja na paleolitski način.
ŠIFRA PROSTOVOLJCA
Obseg pasu pred
izzivom (cm)
Obseg pasu po izzivu
(cm)
Sprememba (cm) po
enomesečnem izzivu

I

II*

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

91,5

75,0

90,0

86,5

78,5

82,5

94,0

112,0

88,0

91,5

/

90,5

86,5

77,0

80,0

95,0

111,0

84,0

0,0

/

+0,5

0,0

-1,5

-2,5

+1,0

-1,0

-4,0

*zaradi bolezni prostovoljki II nismo izmerili obsega pasu po izzivu

Spremembe v obsegu pasu udeležencev so prikazane v Grafu 11.

Šifra prostovoljca:

Obseg pasu [cm]

115
110

I

105

III

100

IV

95

V
VI

90

VII

85

VIII

80

IX

75
Obseg pasu pred izzivom

Obseg pasu po izzivu

Graf 11: Spremembe v obsegu pasu udeležencev pred začetkom in po koncu enomesečnega
prehranjevanja na paleolitski način.
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Preglednica 26: Spremembe v obsegu bokov udeležencev pred začetkom in po koncu
enomesečnega prehranjevanja na paleolitski način.
ŠIFRA PROSTOVOLJCA
Obseg bokov pred
izzivom (cm)
Obseg bokov po
izzivu (cm)

I

II*

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

108,0

95,0

105,0

111,5

99,0

94,0

100,0

109,0

98,0

105,5

/

104,0

111,5

100,0

94,0

100,0

107,0

95,0

-2,5

/

-1,0

0,0

+1,0

0,0

0,0

-2,0

-3,0

Sprememba (cm)
po enomesečnem
izzivu
*zaradi bolezni prostovoljki II nismo izmerili obsega bokov po izzivu

Spremembe v obsegu bokov udeležencev so prikazane v Grafu 12.

Šifra prostovoljca:

115

I
Obseg bokov [cm]

110

III
IV

105

V
VI

100

VII
95

VIII
IX

90
Obseg bokov pred izzivom

Obseg bokov po izzivu

Graf 12: Spremembe v obsegu bokov udeležencev pred začetkom in po koncu enomesečnega
prehranjevanja na paleolitski način.
Spremembe merjenih spremenljivk pred začetkom in po koncu enomesečnega prehranjevanja
na paleolitski način so prikazane v Preglednici 27. Pri vseh udeležencih raziskave, katerih
podatke smo statistično obdelali, je prišlo do zmanjšanja telesne mase, ITM-ja in telesne
maščobe. Rezultate izgube telesne maščobe smo ločili glede na spol, saj imajo moški
povprečno nižji odstotek telesne maščobe, kot ženske, kar pomeni, da že manjša
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izguba/pridobitev le-te pomeni veliko večje odstopanje. Obsega pasu in/ali bokov sta se pri
nekaterih prostovoljcih sicer povečala, vendar gre za spremembo 0,5 cm ali 1 cm, kar bi
verjetno lahko pripisali tudi merski napaki. Ocenjujemo, da bi bila za natančnejše rezultate
potrebna bolj primerna merilna naprava. Vsi udeleženci raziskave so izgubili telesno maso,
kar verjetno lahko pripišemo izgubi telesne maščobe, saj je bil delež le-te po koncu
prehranjevanja na paleolitski način pri vseh udeležencih nižji kot na začetku. Za natančnejšo
analizo bi bilo potrebno opraviti več antropometričnih meritev (npr. obseg stegen, merjenje
kožnih gub ipd.). Na ta način bi upoštevali tudi lastnosti spola, lahko pa bi tudi ocenili na
katerem delu telesa je prišlo do izgube telesne mase.

Preglednica 27: Spremembe antropometričnih meritev udeležencev pred začetkom in po
koncu enomesečnega prehranjevanja na paleolitski način.
Povprečna izguba

Največja izguba

Najmanjša izguba

vseh udeležencev*

posameznika

posameznika**

m

ž

m

ž

m

ž

Telesna masa (kg)

-2,2

-2,9

-1,5

ITM (kg/m2)

-0,8

-1,3

-0,5

Telesna maščoba
(%)

-3,4

-1,2

-6,1

-1,5

-1,9

-0,8

Obseg pasu (cm)

-0,9

-4

+1

Obseg bokov (cm)

-1,2

-3

+1

*Upoštevali smo telesne meritve udeležencev raziskave I, III, IV, VI, VII, VIII in IX, zaradi neustreznih kriterijev pa smo izločili telesne
meritve udeleženk II in V
** Pozitivna (+) izguba pomeni, da je udeleženec/ka raziskave pridobil/a obseg pasu oz. bokov
Legenda: M - moški, Ž - ženske

3.4.4 Analiza odgovorov na drugi anketni vprašalnik
Po koncu raziskave smo udeležence prosili, da izpolnijo anketni vprašalnik (Priloga 4), s
katerim smo ugotavljali, na kakšne težave so prostovoljci naleteli v času poteka raziskave,
kakšne spremembe so opazili na sebi, ali bodo s takim načinom prehranjevanja nadaljevali,
komu bi ga priporočili in kakšne so po njihovem mnenju prednosti in slabosti paleolitskega
načina prehranjevanja.
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V Grafih 13-22 so prikazani odgovori udeležencev raziskave na vprašanja iz drugega
anketnega vprašalnika (Priloga 4).
Udeležence raziskave smo vprašali, s kakšnimi težavami so se srečali med enomesečnim
prehranjevanjem na paleolitski način (Vprašanje 1). Pet anketirancev je odgovorilo, da so se
stežka odrekali sladicam in nedovoljenim živilom (kruh, mlečni izdelki idr.), kar so reševali
na različne načine – z uživanjem »paleo sladic«, sadja in oreškov. Štirje anketiranci so
odgovorili, da so v času poteka izziva čutili utrujenost, zaspanost in/ali pomanjkanje energije,
vendar le na začetku raziskave. Trije so bili mnenja, da predpriprava hrane zahteva preveč
časa, s čimer je povezano vnaprejšnje načrtovanje prehrane (en anketiranec). Dva sta bila
mnenja, da taka prehrana lahko postane enolična, predvsem zaradi pomanjkanja idej (en
anketiranec) in lenobe pri pripravi različnih obrokov. Dvema anketirancema se zdi taka
prehrana cenovno neugodna zaradi visokih cen sadja, zelenjave in mesa, s čimer je povezan
dostop do primernih živil (en anketiranec), kot so meso ekološke pridelave ter sezonsko sadje
in zelenjava ekološke pridelave. Enkrat pa so bili napisani naslednji odgovori: občutek lakote,
glavoboli ter težave s prehranjevanjem zunaj (v restavracijah), ker ne moreš vedeti kakšne
sestavine so v hrani, ki jo naročiš. Anketiranci so lahko napisali več odgovorov. Njihovi
odgovori so prikazani v Grafu 13.

Število anketirancev [N]

6
5
4
3
2
1
0

Graf 13: Primeri težav, s katerimi so se med enomesečnim prehranjevanjem na paleolitski
način srečali anketiranci.
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Prostovoljce smo prosili, da opišejo svoje telesne, psihične in druge spremembe, ki so jih
opazili na sebi v času, ko so se prehranjevali na paleolitski način (Vprašanje 2). Pod telesne
spremembe je šest anketirancev navedlo, da so izgubili telesno maso, trije so opazili, da se jim
je izboljšala prebava (manjši občutek napihnjenosti po obrokih in s tem povezan boljši spanec
in manj zbujanja sredi noči, bolj redno odvajanje blata in s tem konec večdnevne zaprtosti),
dva sta opazila, da so se zmanjšale težave s kožo (akne), enkrat pa so bili napisani naslednji
odgovori: ohranitev mišične mase, manj zobnih oblog, manj boleče menstruacije, zmanjšan
obseg pasu, več kondicije, boljše počutje, zmanjšan občutek napihnjenosti ter utrujenost na
začetku raziskave, ki je kasneje minila. Anketiranci so lahko napisali več odgovorov. Njihovi
odgovori so prikazani v Grafu 14.

Število anketirancev [N]

6
5
4
3
2
1
0

Graf 14: Telesne spremembe, ki so jih anketiranci opazili na sebi v času enomesečnega
prehranjevanja na paleolitski način.
Pod psihične spremembe sta dva anketiranca navedla, da sta v času poteka prehranjevanja na
paleolitski način bolje spala, en od njiju pa je zjutraj tudi lažje vstajal. Dva sta imela težave z
željo po prepovedanih živilih, enkrat pa so bili napisani naslednji odgovori: bolj stabilno
razpoloženje, boljša koncentracija, močnejša volja (povezana s hrepenenji), večja sproščenost
in/ali manjša napetost, manj obremenjevanja z organizacijo prehrane (samo 3 obroki dnevno),
en anketiranec je napisal, da je bil v času poteka raziskave zaspan, nepotrpežljiv in tečen. Isti
anketiranec je pri prvem vprašanju (S kakšnimi težavami ste se srečali…?) napisal lakota,
hrepenenje po neprimerni hrani in glavoboli, kar je bilo lahko vzrok za nepotrpežljivost in
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tečnobo. Anketiranci so lahko napisali več odgovorov. Njihovi odgovori so prikazani v Grafu

Število anketirancev [N]

15.

2

1

0

Graf 15: Psihične spremembe, ki so jih anketiranci opazili pri sebi v času enomesečnega
prehranjevanja na paleolitski način.
Pet anketirancev je navedlo, da poleg psihičnih in telesnih sprememb na sebi ni opazilo
nobenih drugih sprememb. Dva sta napisala, da sta zjutraj lažje vstajala, od tega je en napisal
še, da je zvečer lažje zaspal in imel nemoten spanec. En je imel težave z močno željo po
nedovoljeni hrani, kar bi lahko prišteli k psihičnim spremembam, en anketiranec pa je napisal,
da je imel bolj pogoste glavobole, vendar naj verjetno ne bi bili nujno povezani s prehrano, saj
naj bi bili ob vremenskih spremembah pri tej osebi glavoboli precej običajni. Anketiranci so
lahko napisali več odgovorov. Njihovi odgovori so prikazani v Grafu 16.
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Število anketirancev [N]

2

1

0
Lažje zaspati

Nemoten spanec

Lažje vstajanje

Bolj pogosti
glavoboli

Želja po
nedovoljeni hrani

Graf 16: Druge spremembe, ki so jih anketiranci opazili pri sebi v času enomesečnega
prehranjevanja na paleolitski način.
Prostovoljce smo vprašali ali so med prehranjevanjem na paleolitski način opazili kakšne
spremembe pri telesni aktivnosti (Vprašanje 3). Pritrdilno so odgovorili trije anketiranci, ki so
opazili pri svoji telesni aktivnosti nekaj sprememb. En je opazil, da je njegova dnevna forma
odvisna od tega, ali je zaužil zadostno količino hrane, da je imel v času poteka raziskave več
energije in večjo vzdržljivost. En je napisal, da je bil pred treningi utrujen, po njih pa je imel
veliko energije. Enemu pa se je zdelo, da mu je hitreje zmanjkalo energije pri aerobni vadbi,
kot pri anaerobni, a ta razlika ni bila velika. Drugi anketiranci niso opazili sprememb pri
telesni aktivnosti ali nanje niso bili pozorni. Anketiranci so lahko napisali več odgovorov.
Število prostovoljcev, ki so ali niso opazili spremembe pri telesni aktivnosti, je prikazano v
Preglednici 28.
Preglednica 28: Število udeležencev raziskave, ki so ali niso opazili sprememb pri telesni
aktivnosti.
Odgovor

Opazili spremembe

Niso opazili sprememb

Število udeležencev

3

6

Udeležence raziskave smo vprašali kako pogosto so imeli med enomesečnim prehranjevanjem
po paleolitski prehrani občutek lakote (Vprašanje 4). Šest anketirancev je napisalo, da so bili
v času poteka raziskave redko lačni, dva nikoli, en pa je napisal, da je lakoto občutil večino
časa. Njihovi odgovori so prikazani v Graf 17: Pogostost občutka lakote v času Grafu 17.
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Graf 17: Pogostost občutka lakote v času enomesečnega prehranjevanja na paleolitski način.
Prostovoljce smo vprašali ali bodo nadaljevali s paleolitskim načinom prehranjevanja
(Vprašanje 5). Šest anketirancev je pritrdilo, trije pa so se odločili, da s paleolitskim načinom
prehranjevanja ne bodo nadaljevali. Število prostovoljcev, ki so se ali niso odločili za
nadaljevanje s tako prehrano je prikazano v Preglednici 29.
Preglednica 29: Število udeležencev raziskave glede na namero nadaljevati s paleolitskim
načinom prehranjevanja po koncu raziskave.
Nadaljevanje s paleolitskim načinom prehranjevanja

DA

NE

Število udeležencev

6

3

Prostovoljce smo prosili, da naštejejo razloge za svojo odločitev. Od šestih anketirancev, ki so
se odločili, da bodo nadaljevali s takim načinom prehrane tudi po koncu raziskave, so trije kot
razlog navedli boljše počutje, dva sta napisala, da so pravila te prehrane enostavna in
učinkovita, naslednji odgovori pa so bili napisani po enkrat: lažji nadzor telesne mase, lažje
zaznavanje lakote, ni težav s prenajedanjem, ni občutka zaspanosti po obrokih, lažje
funkcioniranje čez dan, konec migren, nič več napadov volčje lakote, manj psihičnega
obremenjevanja s prehrano (predvsem v številu obrokov), okusnost obrokov ter pridobitev
mišične in izguba telesne mase. En anketiranec je napisal, da bo s tem načinom
prehranjevanja nadaljeval, ker se mu po zbranih informacijah in izkušnji zdi najbolj zdrav in
edini pravi način prehranjevanja. En je napisal, da je to primeren način prehrane za ljudi z
laktozno intoleranco, ki jo ima tudi sam, en anketiranec ima inzulinsko rezistenco in je opazil,
da s to prehrano odlično uravnava raven sladkorja v krvi in bo v želji po dobrem počutju in
86

Katja Malus: Paleolitska prehrana: primerjava s smernicami zdravega prehranjevanja

skrbi za zdravje s paleolitsko prehrano nadaljeval tudi v bodoče. En anketiranec pa je napisal,
da bo s paleolitsko prehrano sicer nadaljeval, vendar bo v prehrano vključil tudi krompir, riž
in mlečne izdelke. Anketiranci so lahko napisali več odgovorov. Odgovori prostovoljcev, ki
bodo s paleolitsko prehrano nadaljevali, so prikazani v Grafu 18.
LI: laktozna intoleranca
IR: inzulinska rezistenca

Število anketirancev [N]

3

2

1

0

Graf 18: Razlogi anketirancev za nadaljevanje uživanja paleolitske prehrane po koncu
raziskave.
Od treh anketirancev, ki so se odločili, da ne bodo nadaljevali s paleolitskim načinom
prehranjevanja, je en napisal, da se mu zdi, da paleolitski način prehranjevanja zahteva veliko
časa, ki naj ga on ne bi imel, ter da je bil posledično včasih nekoliko lačen, ker ni imel pri roki
ničesar primernega za prigriznit. Prav tako si ne predstavlja, da ne bi več jedel prepovedanih
živil. Bo pa ohranil nekaj elementov paleolitske prehrane (manj ali nič kruha, paleo sladice, tu
pa tam kakšen obrok še strogo paleo). Enemu anketirancu tak način prehrane ne ustreza
najbolje in se mu zdi brez predmetno, da se poskuša držati načel paleolitske prehrane in
potem večkrat »greši«, namerava pa občasno uživati paleo obroke. En anketiranec bo sicer
deloma nadaljeval s tako prehrano, ker mu ustreza uživanje večjih količin mesa, ne mara pa
popolnih prepovedi v prehrani. Še naprej se bo izogibal moki, siru ipd. (zaradi visokega GI),
vendar ne tako striktno. Vsi anketiranci, ki se za nadaljevanje uživanja paleolitske prehrane
niso odločili, bodo vseeno občasno upoštevali vsaj nekatera načela paleolitske prehrane, ne
bodo pa pri tem tako striktni kot v času poteka raziskave. Anketiranci so lahko napisali več
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odgovorov. Odgovori prostovoljcev, ki s paleolitsko prehrano ne bodo nadaljevali po koncu

Število anketirancev
[N]

raziskave, so prikazani v Grafu 19.
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Neustreznost

Ne maram prepovedi

Graf 19: Razlogi anketirancev za prenehanje uživanja paleolitske prehrane po koncu
raziskave.
Udeležence raziskave smo vprašali komu bi priporočili uživanje paleolitske prehrane
(Vprašanje 6). Pet anketirancev bi uživanje paleolitske prehrane priporočilo ljudem s
prekomerno telesno maso, štirje vsem ljudem, dva ljudem s kroničnimi presnovnimi
boleznimi, dva bolnikom s sladkorno boleznijo, dva ljudem, ki želijo uživati zdravo,
nepredelano hrano, enkrat pa so bili napisani naslednji odgovori: ljudem, ki imajo
pomanjkanje energije, športnikom, ljudem, ki si želijo izziva, ljudem, ki imajo premalo časa
za pripravo obrokov in ljudem, ki radi jejo meso. Anketiranci so lahko napisali več
odgovorov. Njihovi odgovori so prikazani v Grafu 20.
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Graf 20: Komu bi anketiranci priporočili uživanje paleolitske prehrane.
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Prostovoljce smo prosili, da glede na svoje izkušnje opišejo prednosti in slabosti paleolitske
prehrane (Vprašanje 7). Štirje anketiranci so napisali, da je prednost paleolitske prehrane, da
je okusna, štirje so napisali, da omogoča izgubo telesne mase, štirje pa, da ti da več energije.
Trem se zdi enostavna, trije so napisali, da se ob njenem uživanju bolje počutiš, trije pa, da
bolje spiš. Dva sta napisala, da je njena prednost, da je zdrava, dva, da ti uredi prebavo
(omogoča bolj redno odvajanje in zmanjša občutek napihnjenosti v trebuhu po obrokih), dva
pa, da je pozitivno, da lahko uživaš neomejene količine mesa. Enkrat so bili napisani naslednji
odgovori: da je učinkovita, da je prednost, da ni potrebno šteti kalorij ali tehtati živil, da
omogoča boljšo kontrolo prehranjevanja, da povzroča padec krvnega tlaka, da po obrokih ni
več občutka napetosti, da je pozitivno, da je število obrokov manjše, ena pa je napisala, da se
ji je zmanjšalo število migren. Anketiranci so lahko napisali več odgovorov. Prednosti
paleolitske prehrane po mnenju anketirancev so prikazane v Grafu 21.
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Graf 21: Prednosti uživanja paleolitske prehrane.
Osem anketirancev je mnenja, da je največja slabost paleolitske prehrane visoka cena
primernih živil (ekološko meso, sadje, zelenjava, oreški). Po trije mislijo, da taka hrana lahko
postane enolična, da ti vzame veliko časa (pregled jedilnikov, receptov, literature), kar je
potrebno, da se izogneš enoličnosti ter da se zaradi izločitve sladic, mlečnih izdelkov in žitnih
izdelkov pojavljajo občasna hrepenenja po neprimernih živilih. Dva anketiranca sta mnenja,
da je slabost te prehrane, da je treba veliko večino obrokov skuhati doma, ker poznaš
sestavine, v restavracijah pa ne. En je mnenja, da je težko dobiti nekatere primerne sestavine
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(ekološko meso proste reje, lokalno sadje in zelenjava ekološke pridelave), enemu pa se zdi
odveč, da je treba hrano pripravljati vnaprej, saj jo je potrebno odnesti v službo (povezano s
tem, da ješ samo doma kuhane obroke). Slabosti uživanja paleolitske prehrane po mnenju
anketirancev so prikazane v Grafu 22.
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Graf 22: Slabosti uživanja paleolitske prehrane.

Težave, s katerimi so se srečali prostovoljci, je bilo predvsem odrekanje živilom, ki v
paleolitski prehrani niso primerna, saj so morali večkrat premagovati željo po uživanju npr.
čokolade, testenin ali kruha. Nekaj prostovoljcev je na začetku izziva občutilo utrujenost in
zaspanost, ki sta v času poteka raziskave izzveneli (Graf 13). Utrujenost, pomanjkanje
energije, glavoboli, pomanjkanje koncentracije, slabost idr. je samo nekaj izmed možnih
stranskih učinkov, ki naj bi se lahko pojavili ob začetku uživanja paleolitske prehrane (Wolf,
2010). Lahko se pojavijo že po 12-ih urah od začetka uživanja take prehrane in običajno
trajajo 4-5 dni, pri nekaterih posameznikih pa lahko trajajo celo 2-4 tedne. Razlogi za te
težave naj bi bili:
-

Prilagoditev na maščobo: ko spremenimo prehrano, ki vsebuje veliko OH in malo
maščob v prehrano, ki vsebuje veliko maščob in malo OH, začne telo pridobivati
energijo iz maščob namesto iz OH. Pretvorba pridobivanja energije iz enega vira v
drugega zahteva določeno prilagoditev, ki lahko povzroči naštete simptome (Veech,
2004; Veech, Chance, Kashiwaya, Lardy in Cahill, 2001).

-

Lažja dehidracija: prehrana z visokim vnosom OH lahko povzroča zadrževanje vode v
telesu, prehrana z nižjim vnosom OH pa ima diuretični učinek in povzroča izgubo
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odvečne vode. Če do tega pride prehitro, lahko opazimo simptome lažje dehidracije
(Aglaee, 2012)
-

Simptomi odtegnitve: žita, mlečni izdelki in sladkor lahko zasvojijo, saj imajo lahko
močen učinek na kemijske procese v možganih. Izločitev teh živil iz prehrane lahko
povzroči reakcijo odtegnitve, ko se telo trudi delovati brez teh substanc (Avena, 2007).

Največje spremembe, ki so jih prostovoljci opazili na sebi, so bile izguba telesne mase, boljša
prebava (manjši občutek napihnjenosti, bolj redno odvajanje blata) in na splošno boljše
počutje, kar so od prehranjevanja na paleolitski način tudi pričakovali, nekateri pa so omenjali
tudi bolj kakovosten spanec in lažje vstajanje (Graf 14, Graf 15, Graf 16). V času poteka
izziva so prostovoljci le redko ali nikoli občutili lakoto, le ena udeleženka raziskave
(prostovoljka VIII) je bila večino časa lačna (Graf 17). Po natančnem pregledu njenega
prehranskega dnevnika in po primerjavi njene prehrane s prehrano ostalih udeležencev nismo
našli nobenega posebnega razloga, zakaj bi bila ob hrani, ki jo je uživala, lačna. Glede na
ostale udeležence raziskave je uživala podobno količino makrohranil, njena prehrana ni
izstopala v nobenem pogledu. V prihodnje bi bilo priporočljivo trajanje raziskave podaljšati,
da bi videli, če bi se njena lakota nadaljevala, ali bi se njen organizem sčasoma privadil na
drugačno prehrano, predvsem pa bi bilo potrebno povečati vzorec preiskovancev, da bi bili
podatki bolj natančni. Zanimivo je, da se je prostovoljka kljub vsemu odločila, da bo, z manj
omejitvami, z uživanjem paleolitske prehrane nadaljevala. Šest od devetih udeležencev
raziskave bo z uživanjem paleolitske prehrane nadaljevalo tudi po koncu raziskave
(Preglednica 29). Navajali so različne razloge za to odločitev, večina pa je kot razlog navedla
zadovoljstvo z izboljšanjem telesnih meritev in z dobrim splošnim počutjem. Pomembno je
poudariti, da bosta tako prostovoljka, ki ima inzulinsko rezistenco, kot prostovoljka z
laktozno intoleranco, nadaljevali s prehranjevanjem na paleolitski način, ker se obema zdi tak
način prehranjevanja primeren za njuno motnjo (Graf 18). Od devetih udeležencev raziskave
so se trije odločili, da se po koncu raziskave ne bodo več prehranjevali paleolitsko (vsak je
navedel svoje razloge), vendar pa bodo vseeno vsi obdržali nekatere vidike paleolitske
prehrane. Lahko bi rekli, da se bodo še naprej prehranjevali paleolitsko, vendar z manj
omejitvami – še vedno se bodo izogibali žitnim izdelkom, v prehrano pa bodo občasno
vnašali mlečne izdelke (Graf 19). Na vprašanje, komu bi priporočili paleolitsko prehrano, so
anketiranci najpogosteje napisali »ljudem s prekomerno telesno maso« in »vsem«, ostali
odgovori pa so bili bolnikom s presnovnimi boleznimi, ljudem s pomanjkanjem energije,
ljubiteljem mesa, športnikom in ljudem s prekomerno telesno maso.
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Paleolitska prehrana ima tako prednosti kot slabosti. Glede na odgovore prostovoljcev so
prednosti, ki so bile največkrat omenjene, da omogoča pripravo okusnih jedi, da ob njej
izgubiš telesno maso, da ti da več energije (ko enkrat prestaneš začetno utrujenost), da se
izboljšata tvoje počutje in kvaliteta spanca, da pomaga pri ureditvi prebave idr. Anketiranci so
napisali 17 različnih prednosti paleolitske prehrane (Graf 21). Slabosti je bilo opisanih veliko
manj kot prednosti in sicer samo sedem (Graf 22). Najpogostejši odgovor je bil cena živil.
Meso pašnih živali, divje ribe, ekološko pridelano sadje in zelenjava, oreški in podobna živila
so lahko zelo draga. Če je dostop do teh živil nemogoč ali omejen, naj bi uživali »običajna«
živila, kupljena v trgovini. Že taka živila naj bi omogočala izgubo telesne mase in zmanjšanje
odstotka telesne maščobe. Ekološko pridelana, naravna hrana bi bila dodatna prednost za
zdravo življenje, vendar danes zaradi višjih cen verjetno ni dostopna vsakomur. Pomembno
je, da vnaprej načrtujemo, kupujemo cenejše izdelke, ko so ti na voljo (sezonsko sadje in
zelenjava) ali v večji količini (če se le da, se povežemo z bližnjo ekološko kmetijo in uživamo
lokalno pridelana živila). Taka živila lahko zamrznemo in uživamo tudi izven sezone.
Predlagamo, da se v prihodnje udeležencem raziskave to pojasni, da se poišče kmetija z
ekološko pridelavo v njihovi bližini, kjer bi verjetno lahko dobili popust na količino, da se
naredi seznam živil, ki naj bi jih kupili, nato pa pripravi ocena stroškov nakupa teh živil in
ugotovi, ali bodo prostovoljci sposobni te stroške pokriti. Vse to načrtovanje zahteva precej
časa, kar je po odgovorih prostovoljcev sodeč še ena slabost paleolitske prehrane, vendar ko
so te informacije enkrat pridobljene, pomanjkanje časa zaradi osvojene rutine ne predstavlja
več težav.
Nekateri anketiranci so bili mnenja, da prehrana lahko postane dolgočasna, pri tem pa kot
najbolj verjeten razlog za to navajajo pomanjkljivo pripravo na paleolitski način
prehranjevanja (če ne poiščeš jedilnikov, receptov itd.) in pomanjkanje časa za iskanje
jedilnikov. Pomanjkanje idej za pripravo jedi je lahko težava pri katerem koli načinu
prehranjevanja. Ko smo enkrat navajeni na neko prehrano, jo je težko spremeniti, še posebej,
če z jedilnika umaknemo cele skupine živil.
Dva anketiranca sta kot slabost uživanja paleolitske prehrane navedla tudi hrepenenje po
prepovedanih živilih. Avtorji monografij (Cordain, 2002b; Wolf, 2010) in znanstvenih
člankov o paleolitski prehrani (Cordain, 2002a) so mnenja, da ti občutki sčasoma izzvenijo.
Bolj ko se oseba striktno drži paleolitske prehrane, hitreje naj bi prišlo do tega. Tudi v
prehrani po Smernicah zdravega prehranjevanja (2005) pride do hrepenenja po »neprimernih«
živilih, predvsem po sladicah. To ne pomeni, da si jih ne smemo nikoli privoščiti, temveč da
jih uživamo zmerno. Cordain (2002b) v svoji knjigi navaja, da so pozitivni učinki uživanja
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paleolitske prehrane opazni tudi, če se pravil držimo v 85% (če npr. od 20-ih obrokov v tednu
3 obroki niso paleolitski). Striktno paleolitsko prehrano Cordain (2002b) in Wolf (2010)
priporočata le ljudem z resnimi presnovnimi motnjami ali avtoimunskimi boleznimi.

3.4.5 Prehranski dnevniki
Prostovoljci so dobili navodila, da v 2. tednu raziskave vodijo prehranski dnevnik. Vsa živila,
tekočino, uporabljeno maščobo, zabelo za solato, sol in morebitna prehranska dopolnila, ki so
jih v tem tednu zaužili, so po dnevih vnašali v preglednico (Priloga 5). Vsa živila so tehtali ali
podajali domače mere (ščepec, žlička, žlica, skodelica). Napisali so, ali so tehtali živila pred
obdelavo ali po njej (npr. olupljeno in izkoščičeno sadje in zelenjava) in ali so tehtali meso
pred ali po toplotni obdelavi (surovo ali pečeno/kuhano). Podatke iz prehranskih dnevnikov
udeležencev raziskave smo vnesli v program OPKP (Odprta platforma za klinično prehrano,
spletno orodje za spremljanje prehranskih navad) in jih analizirali. Ker program ne vsebuje
vseh živil in/ali pripravljenih jedi, smo občasno namesto tega, kar je jedel prostovoljec,
uporabili najprimernejši približek iz obstoječih možnosti v programu (npr. namesto pleskavice
na žaru smo vnesli čevapčiče).
Med prilogami so prehranski dnevniki udeležencev raziskave (Priloge 6-13), kot primer smo
uporabili prehranski dnevnik osebe VIII:
1 š/Š: ščepec, 1 ž: žlička, 1 Ž: žlica
PONEDELJEK: 22. 4. 2013
Zajtrk: 8 dl voda, 4 dl zeliščni čaj, 73 g jajce, 137 g banana, 4,8 g mandeljni
Kosilo: 2 dl radenska, 8 dl voda, 232 g svinjina, 60 g korenje, 60 g bučke, 35 g čebula, 1š
vegeta
Večerja: 228 g govedina, 190 g korenje, 190 g bučke, 110 g čebula, 2š vegeta, 2 dl voda, 142
g banana
Povečerek: 115 g piščančje bedro, 132 g rukola, 2Ž kis, 1š sol, 5 dl čaj, 18 g mandeljni
POVZETEK: 1450 kkal, 158,8 g B (43,8%), 49,1 g M (30,5%), 93,3 g OH (25,7%)
TOREK: 23. 4. 2013
Zajtrk: 7 dl voda, 394 g jagode, 292 g paradižnik, 3š sol
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Kosilo: 2 dl voda, 142 g banana, 2š sol, 3Ž oljčno olje, 170 g lignji, 400 g ledenka, 3 dl zeleni
čaj, 54 g tunina v lastnem soku
Večerja: 490 g jagode, 6 dl voda, 425 g korenje, 3Ž oljčno olje, 3š sol, 2š ingver, 118 g por,
52 g mandeljni, 4 dl voda
POVZETEK: 1911 kkal, 68,5 g B (14,3%), 114,6 g M (54%), 151,3 g OH (31,7%)
SREDA: 24. 4. 2013
Zajtrk: 3 dl zeleni čaj, 2Ž oljčno olje, 2Ž kis, 134 g jabolko, 54 g čebula, 194 g kumara, 192 g
piščančje peruti, 187 g piščančje bedro, 210 g banana, 1,1L voda
Kosilo: 243 g jagode, 1L voda, 74 g jajce, 140 g jagode, 91 g korenje, 32 g mandeljni
Večerja: 2 dl voda, 8,4 g mandeljni
POVZETEK: 1768 kkal, 121,3 g B (27,4%), 98,8 g M (50,3%), 98,5 g OH (22,3%)
ČETRTEK: 25. 4. 2013
Zajtrk: 9 dl voda, 130 g banana, 2 jajce, 1ž svinjska mast, 1š sol
Kosilo: 4 dl zeliščni čaj, 2š sol, 2Ž oljčno olje, 57 g čebula, 185 g piščanec
Večerja: 30 g indijski oreški, 51 g arašidi, 4š ingver, 2š sol, 1Ž svinjska mast, 67 g čebula,
323 g por, 136 g jajce, 9 dl voda
Povečerek: 200 g ledenka, 6 g čebula, 2Ž kis, 26 g rozine, 33 g pršut
POVZETEK: 2195 kkal, 136,2 g B (24,8%), 134,5 g M (55,1%), 110 g OH (20%)
PETEK: 26. 4. 2013
Zajtrk: 7 dl voda, 2,5 dl čaj, 2 g rozine, 9,6 g mandeljni, 3ž česen, 4Ž peteršilj, 2š sol, 3Ž
oljčno olje, 172 g lignji, 67 g jabolko
Kosilo: 7 dl voda, 120 g banana, 1ž muškatni orešek, 2š sol, 1ž ingver, 20 g čebula, 220 g
špinača, 214 g brokoli
Večerja: 320 g zelje, 110 g korenje, 134 g jajce, 1Ž svinjska mast, 1š sol, 140 g govedina, 4 dl
voda
POVZETEK: 1518 kkal, 97,4 g B (25,7%), 88,8 g M (52,6%), 82,3 g OH (21,7%)
SOBOTA: 27. 4. 2013
Zajtrk: 130 g piščanec, 3š sol, 2Ž oljčno olje, 32 g koromač, 7 2g čebula, 240 g pelati, 220 g
bučke, 175 g piščančje perutnice, 1Ž svinjska mast, 1L voda
Kosilo: 3 dl zeleni čaj, 6 dl voda, 110 g piščančja noga, 1Ž svinjska mast
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Večerja: 95 g banana, 4 dl sadni čaj, 230 g jabolko, 2š cimet, 1Ž med
Povečerek: 210 g ledenka, 2 dl voda, 30 g mandeljni, 135 g hruška
POVZETEK: 2134 kkal, 132,6 g B (24,9%), 127,1 g M (53,6%), 115 g OH (21,6%)
NEDELJA: 28. 4. 2013
Zajtrk: 428 g piščančje bedro, 6 dl voda, 200 g pelati, 2 dl donat, 74 g piščanec, 3Ž hren, 1ž
česen, 3š sol, 173 g hruška
Kosilo: 121 g piščančje bedro, 165 g jajce, 4Ž oljčno olje, 1ž timijan, 1ž ingver, 420 g zelje, 3
dl voda, 244 g brokoli
Večerja: 6 dl voda, 17 g suha salama, 153 g brokoli, 43 g redkvice
POVZETEK: 2292 kkal, 225,7 g B (39,4%), 120,5 g M (47,3%), 76,1 g OH (13,3%)
Iz programa OPKP smo izpisali, koliko kkal so posamezniki zaužili dnevno, na podlagi tega
pa izračunali kakšno je bilo tedensko povprečje posameznika. Enako smo naredili za deleže
makrohranil (beljakovine, maščobe, OH). Na ta način smo želeli ugotoviti kateremu načinu
prehranjevanja so se udeleženci raziskave bolj približali. Zanimalo nas je tudi kakšen je
posameznikov priporočen dnevni vnos energije, da smo ugotovili, če so udeleženci raziskave
uživali več, manj ali približno toliko kalorij, kolikor je priporočeno. Dnevni energijski vnos
posameznika je odvisen od posameznikove bazalne presnove in stopnje njegove dnevne
fizične aktivnosti (angl. physical activity level, PAL). PAL se izračuna kot produkt ocene
bazalne presnove in stopnje aktivnosti. Bazalna presnova ali metabolizem (OBP) je količina
energije, ki jo za vzdrževanje osnovnih življenjskih procesov v 24-ih urah porabi vsaj 12 ur
tešč človek, ki telesno in duševno miruje pri sobni temperaturi (18-24°C) ("Odprta platforma
za klinično prehrano," 2013).
Za odrasle se bazalna presnova izračuna po prediktivnih Harris-Benedictovih enačbah (z
variacijskim koeficientom približno 8%):
OBPmoški = 66 + (13,7 x telesna masa v kg) + (5 x višina v cm) - (6,8 x starost v letih)
OBPženska = 655 + (9,6 x telesna masa v kg) + (1,8 x višina v cm) - (4,7 x starost v letih)
Vir: ("Odprta platforma za klinično prehrano," 2013)

Pri računanju ocene priporočenega dnevnega vnosa smo uporabili PAL za zmerno stopnjo
telesne aktivnosti (sedeča dejavnost, občasno tudi večja poraba energije za hojo in stoječo
aktivnost), ki je za ženske 1,5, za moške pa 1,6 ("Odprta platforma za klinično prehrano,"
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2013). V program OPKP smo vnesli čas trajanja vsake posamezne fizične vadbe, ki so se je
posamezniki udeležili v času 2. tedna raziskave. Za vrsto vadbe smo izbrali dvigovanje uteži,
saj je po intenzivnosti in obliki vadbe ta najbližja vadbi, ki so se je prostovoljci udeleževali. V
OPKP je zabeležena kot vadba visoke intenzivnosti, pri kateri naj bi porabili 480 kkal/h.
3.4.5.1 Podrobna analiza rezultatov udeležencev
Opravili smo podrobno analizo rezultatov vsakega posameznega udeleženca raziskave in
opisali njihove odgovore na oba anketna vprašalnika, predstavili spremembe njihovih telesnih
meritev, predvsem pa smo se osredotočili na analizo njihovih prehranskih dnevnikov. Opisali
smo sestavo njihove prehrane, koliko kkal so uživali dnevno, v koliko obrokih, kakšni so bili
njihovi povprečni vnosi makrohranil (beljakovine, maščobe, OH) in katera živila so bila
največji vir določenega makrohranila. Enako smo storili za mikrohranila (vitamini, elementi),
pri čemer smo se osredotočili predvsem na makroelemente (kalcij, natrij, klor, kalij, fosfor,
magnezij, železo in cink), mikroelemente (jod, selen, baker, mangan, krom, molibden in fluor)
pa smo morali zaradi obsežnosti izpustiti. Zanimalo nas je kateremu načinu prehranjevanja so
se v času poteka raziskave prostovoljci bolj približali – paleolitski prehrani ali prehrani po
Smernicah zdravega prehranjevanja (2005).
PROSTOVOLJKA I
39-letnica je sodelovala v dveh enomesečnih »paleoizzivih« in v enem trimesečnem
»paleomaratonu«, ki ga je podaljšala na 7 mesecev, saj naj bi se počutila tako dobro, da sploh
ni razmišljala o neprimerni hrani. Prekinila naj bi zaradi pomanjkanja časa za pripravo
obrokov doma, zaradi česar je bila v času malice v službi primorana večkrat jesti v
restavraciji, kjer težko dobiš »paleolitski« obrok. Informacije o paleolitski prehrani je dobila v
TK Plamen, dodatno pa jih je poiskala na internetu, kjer je našla tudi primere jedilnikov in
različne recepte. Za ta »paleoizziv« se je odločila, ker je želela izgubiti nekaj telesne mase in
zaradi boljšega počutja, kar je od tega načina prehranjevanja tudi pričakovala. Fizično aktivna
je bila 3x tedensko, v času poteka raziskave se je telesne vadbe udeležila 13x, pri čemer je
bila le-ta 12x intenzivna, 1x pa zmerna (Preglednica 21). Po koncu raziskave je izgubila
skoraj 2,9 kg (Preglednica 22) in 4,2% telesne maščobe (Preglednica 24), po vsej verjetnosti
iz predela bokov, saj je izgubila 2,5 cm (Preglednica 26), obseg pasu je ostal enak
(Preglednica 25).
Pregled njenega prehranskega dnevnika pokaže, da je v povprečju uživala 3,2 obroka dnevno,
večinoma 1-2 večja obroka, z občasnimi prigrizki v obliki oreškov in sadja, zajtrki pa so bili
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večinoma sadje, voda in kava (Preglednica 39). Njen povprečen priporočen dnevni vnos v 2.
tednu raziskave je bil 2551,6 kkal, dejanski povprečni vnos pa je bil 1603,5 kkal. Njene
dnevne energijske potrebe so bile sestavljene povprečno iz 19,4% beljakovin, 56% maščob in
24,5% OH (Preglednica 30). Večina prehranskih OH je izhajala iz sadja in zelenjave, v večji
meri iz sadja in suhega sadja, saj le-to vsebuje več OH/g kot zelenjava. Skupno je teh dveh
skupin živil zaužila povprečno 882,9 g/dan, od tega nekoliko več zelenjave kot sadja. Nekaj
OH je dobila tudi z uživanjem oreškov. Večina prehranskih beljakovin je izhajala iz mesa in
rib, skupaj je teh dveh skupin živil uživala povprečno 608,2 g/teden, od tega je bilo 498,2 g
mesa, perutnina in rdeče meso pa sta bila v njeni prehrani približno enako zastopana.
Povprečno je zaužila 16,4 jajca tedensko. Večina prehranskih maščob je izhajala iz maščob, ki
so bile hrani dodane (svinjska mast, ocvirki in slanina za peko, oljčno olje za zabelo,
kokosovo olje), teh je bilo povprečno 16 enot dnevno, pri čemer 1 enota maščob predstavlja 5
g oziroma 45 kkal. Nekaj maščob je dobila iz jajc, uživala pa je tudi povprečno 32 g oreškov
in semen/dan. Po podatkih OPKP je bila glede na priporočila v njeni prehrani premajhna
količina vitamina D (4,43 μg) in kalcija (538,96 mg). Količino vitamina D bi lahko povečala z
endogenim nastajanjem z gibanjem na prostem, kar bi povzročilo tudi večjo absorbcijo
kalcija. Količino kalcija pa bi lahko povečala z uživanjem večjih količin zelene listnate
zelenjave. Glede na njen prehranski dnevnik naj bi v 2. tednu raziskave zaužila povprečno 7,2
g žit tedensko, stročnic in mlečnih izdelkov pa nič (Preglednica 39). Po natančnem pregledu
OPKP smo ugotovili, da je bila vir teh žit juha iz mešane zelenjave, ki je bila v program
vnesena kot že pripravljena jed, očitno z vsebnostjo manjše količine žit (najverjetneje z
vmešano prikuho). V tem primeru je bila to torej pomanjkljivost programa, saj prostovoljka I
dejansko ni uživala žit.
Glede na smernice paleolitskega prehranjevanja (Preglednica 11) je uživala premalo
beljakovin in OH in preveč maščob. Da bi njena prehrana bolj ustrezala smernicam
paleolitske prehrane, bi morala uživati več mesa in/ali rib in k svoji prehrani dodajati manj
maščob. Verjetno je bila količina slednjih le navidezno povečana. Za pečenje je uporabljala
ocvirke, slanino in svinjsko mast, pri katerih se ob toplotni obdelavi sprosti veliko maščobe,
ki pa je ne užijemo nujno. Podobno velja za zabelo solat. Glede na Smernice zdravega
prehranjevanja (2005) (Preglednica 7) je uživala primerno količino beljakovin, preveč maščob
in premalo OH. Kljub temu je bila njena prehrana bolj podobna paleolitski prehrani kot
prehrani po Smernicah zdravega prehranjevanja (2005), saj je izbirala živila, ki jih priporoča
paleolitska prehrana (meso, ribe, jajca, sadje, zelenjava, oreški in semena), izogibala pa se je
skupinam živil, ki za paleolitsko prehrano niso primerna (žita in žitni izdelki, mleko in mlečni
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izdelki, stročnice), po Smernicah zdravega prehranjevanja (2005) pa slednje skupine živil
predstavljajo temelj prehrane.
V času poteka raziskave naj bi le redko občutila lakoto. S takim načinom prehranjevanja bo
nadaljevala še naprej, saj se ji zdi, da je nadzor telesne mase na paleolitski prehrani lažji, ker
naj ne bi zaznavala lakote, prav tako pa naj bi bila pravila enostavna in učinkovita. Opazila je,
da je izgubila nekaj telesne mase, da ima manj težav s kožo ter manj zobnih oblog, da je
ohranila večino mišične mase, da se ji je popravilo razpoloženje, ki naj bi bilo zdaj bolj
stabilno, da bolje spi in zjutraj lažje vstaja ter da je njena koncentracija boljša. Tako prehrano,
z dodanimi mlečnimi izdelki (če jih prenesejo) bi priporočila vsem, še posebej ljudem s
prekomerno telesno maso, kroničnimi presnovnimi problemi in s pomanjkanjem energije. Po
njenem mnenju so prednosti paleolitske prehrane, da je enostavna, učinkovita, okusna in
zdrava, da ni potrebno tehtati živil ali šteti kalorij ter da količina mesa ni omejena. Slabosti pa
naj bi bile, da zahteva pripravo hrane doma, kjer predpriprava vzame ogromno časa, da je
treba vnaprej planirati nakup večine živil, ki poleg tega niso poceni, saj naj bi bile možnosti v
restavracijah omejene. Poleg tega lahko, če si len, po njenem mnenju ta prehrana postane
precej enolična.
Preglednica 30: Izračun hranil, energijske vrednosti in ocena priporočenih dnevnih vnosov v
2. tednu raziskave: OSEBA I.
Dnevni

Priporočen

energijski vnos

dnevni vnos

(kkal)

Ponedeljek

Beljakovine

Maščobe

(kkal)

g

%

g

%

g

%

1811,0

2871,0

86,0

19,0

119,0

59,1

99,0

21,9

Torek

1606,0

2200,0

92,0

22,9

106,0

59,4

71,0

17,7

Sreda

1525,0

2200,0

77,0

20,2

81,0

47,8

122,0

32,0

Četrtek

1882,0

3095,0

81,0

17,2

138,0

66,0

79,0

16,8

Petek*

/

/

/

/

/

/

/

/

Sobota

1330,0

2200,0

61,0

18,3

82,0

55,5

87,0

26,2

Nedelja

1467,0

2200,0

69,0

18,8

79,0

48,5

120,0

32,7

1603,5

2551, 6

77,7

19,4

100,8

56,0

96,3

24,5

DAN

Tedensko
povprečje

*oseba I se je v petek udeležila službenega piknika, na katerem ni tehtala živil, zato smo ta dan izpustili
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PROSTOVOLJKA II
21-letnica se še nikoli ni prehranjevala na tak način, vendar se je odločila, da bo poskusila, ker
jo zanima ali se bo njeno počutje kaj spremenilo oz. ali če se bodo simptomi njenih alergij
(mačja dlaka, cvetni prah) omilili. Informacije o paleolitski prehrani je dobila v TK Plamen in
na internetu, prebrala pa je tudi knjigo Paleorecept (angl. The Paleo solution), katere prevod
je pred kratkim izšel v Sloveniji. Od »paleoizziva« je pričakovala, da se ji izboljšajo koža,
prebava in splošno počutje, pripravljala pa se je tako, da je 1 mesec pred tem nehala uživati
sladkor, tako ali tako pa je zelo redko ali sploh ne uživala kruh. Fizično aktivna je bila 6x
tedensko, v času poteka raziskave se je telesne vadbe udeležila 27x, pri čemer je bila vadba
11x blaga, 12x zmerna, 4x pa intenzivna (Preglednica 21). Meritev po koncu raziskave pri
njej nismo mogli opraviti zaradi bolezni, ki bi vplivala na rezultate, se je pa 3 tedne po
začetku raziskave v okviru fakultete udeležila merjenja na tehtnici Tanita, ki je pokazala, da je
do takrat izgubila 2,3 kg. Za bolj točne podatke bi morali meritve opraviti na isti tehtnici, kot
smo jih opravili pred začetkom raziskave.
Pregled njenega prehranskega dnevnika pokaže, da je uživala povprečno 4,7 obroke dnevno,
od tega večinoma 3 večje obroke z 1-2 malicama (Preglednica 39). Njen povprečen
priporočen dnevni vnos v 2. tednu raziskave je bil 2647,9 kkal, dejanski povprečni vnos pa
1917,6 kkal. Njene dnevne energijske potrebe so bile sestavljene povprečno iz 18,8%
beljakovin, 63,5% maščob in 17,7% OH (Preglednica 31). Večina prehranskih OH je izhajala
iz sadja in zelenjave, v večji meri iz sadja (predvsem banan), občasno pa je uživala tudi sladki
krompir, ki je bogat vir OH, še posebej v obliki škroba, in kakav. Skupno je teh dveh skupin
živil zaužila povprečno 781,8 g dnevno, od tega zelenjave približno 2x več kot sadja. Nekaj
OH je dobila tudi z uživanjem oreščkov. Večina prehranskih beljakovin je izhajala iz mesa in
rib, skupaj je teh dveh skupin živil zaužila povprečno 1495,5 g/teden, od tega je bilo perutnine
veliko več kot rdečega mesa, uživala pa je tudi mesne izdelke. Povprečno je zaužila 9,6 jajc
tedensko. Večina prehranskih maščob je izhajala iz maščob, ki so bile hrani dodane (slanina
in kokosovo maslo za peko ter oljčno olje za zabelo solat), teh je bilo povprečno 22,6 enot
dnevno (1 enota = 5 g maščob), nekaj maščob je dobila iz jajc, uživala pa je tudi povprečno
59 g oreščkov/dan. Po podatkih OPKP je bila glede na priporočila v njeni prehrani nekoliko
premajhna količina vitaminov B1 (1,13 mg) in B9 (342,13 μg), natrija je uživala preveč
3401,23 mg), kalcija pa premalo (481,11 mg). Vnos vitamina B1 bi lahko povečala z
uživanjem oreškov, mesa in rib, morda celo nekaj kvasa, B9 pa z zeleno listnato zelenjavo,
semeni in prav tako s kvasom. Količina natrija je bila prevelika zaradi dosoljevanja, saj je s
prehrano zaužila povprečno le 3,4 g soli dnevno (kar je primerna vrednost glede na Smernice
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zdravega prehranjevanja (2005)), z dosoljevanjem pa 42 g/teden, kar je v povprečju dodatnih
6 g soli na dan (skupna vrednost soli presega dnevni vnos soli po Smernicah zdravega
prehranjevanja (2005) (Preglednica 9). Glede na to, da so priporočila paleolitske prehrane, da
se hrane ne dosoljuje, to pomeni, da se prostovoljka II ni držala tega pravila. Največji viri
prehranskega kalcija so bili kakav, oreščki, jajca, meso in zelenjava. Njegov vnos bi lahko
povečala z uživanjem zelene listnate zelenjave. Glede na njen prehranski dnevnik ni v 2.
tednu raziskave zaužila nič žit, stročnic in mlečnih izdelkov (Preglednica 39).
Glede na smernice paleolitskega prehranjevanja (Preglednica 11) je uživala premalo
beljakovin in OH in preveč maščob. Da bi njena prehrana bolj ustrezala smernicam
paleolitske prehrane, bi morala uživati več mesa in/ali rib in manj maščob. Tako kot pri
prostovoljki I tudi pri prostovoljki II večino maščob predstavljajo olivno olje v obliki zabele
za solato ter slanina in kokosovo olje, na katerih si je večkrat pekla jajca, nimamo pa podatka
ali je vso to maščobo dejansko zaužila. Glede na Smernice zdravega prehranjevanja (2005)
(Preglednica 7) je uživala primerno količino beljakovin, preveč maščob in premalo OH. Tudi
njena prehrana je bila zaradi izbire živil bolj podobna paleolitski prehrani kot prehrani po
Smernicah zdravega prehranjevanja (2005), saj je uživala meso, ribe, jajca, sadje, zelenjavo in
oreščke, izogibala pa se je žitom in žitnim izdelkom, mleku in mlečnim izdelkom in
stročnicam.
V času poteka raziskave naj bi le redko občutila lakoto. Opazila je, da je izgubila telesno
maso, da se ji je izboljšala koža, da ni imela boleče menstruacije, da je zvečer lažje zaspala,
spala nemoteno in se zjutraj brez težav spočita zbudila ter da se je zaradi želje po čokoladi
včasih pojavila slaba volja, ki jo je pregnala s »paleo sladicami«. S paleolitsko prehrano ne bo
nadaljevala, ker priprava zahteva preveč časa. Ker ga nima, je bila zaradi pomanjkanja
primernih prigrizkov nekajkrat lačna. Ohranila bo nekaj elementov paleolitske prehrane (manj
ali nič kruha, sladice bodo večinoma »paleo«, prav tako pa še kakšen obrok). Čeprav se sama
ne bo več držala pravil paleolitske prehrane, bi jo priporočila ljudem s prekomerno telesno
maso, tistim, ki si želijo nekaj novega, in športnikom. Po njenem mnenju so prednosti
paleolitske prehrane, da po obroku nimaš občutka napihnjenosti in da te ne popade zaspanost,
da se izboljša počutje ter da je spanec boljši. Slabosti pa naj bi bile, da zahteva priprava hrane
preveč časa, da zelo težko ješ v restavracijah ter da so nekatera živila (predvsem oreški)
draga.
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Preglednica 31: Izračun hranil, energijske vrednosti in ocena priporočenih dnevnih vnosov v
2. tednu raziskave: OSEBA II.
Dnevni

Priporočen

energijski

dnevni vnos

vnos (kkal)

(kkal)

g

%

g

%

g

%

Ponedeljek

2544,8

2975,0

132,3

20,8

192,4

68,0

71,0

11,2

Torek

2059,3

2211,0

57,6

11,2

121,3

53,0

184,3

35,8

Sreda

2035,1

2975,0

115,3

22,7

132,3

58,5

95,8

18,8

Četrtek

1919,7

2499,0

100,5

20,9

108,1

50,7

136,2

28,4

Petek

2012,1

2593,0

118,1

23,5

143,3

64,1

62,5

12,4

Sobota

1372,9

2689,0

58,7

17,1

111,7

73,2

33,2

9,7

Nedelja

1479,3

2593,0

57,3

15,5

126,5

77,0

27,9

7,5

1917,6

2647,9

91,4

18,8

133,7

63,5

87,3

17,7

DAN

Tedensko
povprečje

Beljakovine

Maščobe

Ogljikovi hidrati

PROSTOVOLJKA III
31-letnica se paleolitsko še ni prehranjevala, za izziv pa se je odločila, ker jo je zanimalo, če
bo izgubila kaj telesne mase ter zaradi domnevno boljšega počutja. Informacije o paleolitski
prehrani je dobila v TK Plamen in na internetu. Od uživanja te prehrane je pričakovala več
energije, večji zmogljivost in vzdržljivost na treningih ter boljše počutje, njena priprava na
izziv pa je vključevala izločitev kruha in testenin iz prehrane. Fizično aktivna je bila 3x
tedensko, v času poteka raziskave se je telesne vadbe udeležila 17x, pri čemer je bila vadba 4x
blaga, 5x zmerna in 8x intenzivna (Preglednica 21). Po koncu raziskave je izgubila 1,6 kg
(Preglednica 22) in 2,2% telesne maščobe (Preglednica 24), v pasu je pridobila 0,5 cm
(Preglednica 25), obseg bokov pa se je zmanjšal za 1 cm (Preglednica 26).
Pregled njenega prehranskega dnevnika pokaže, da je uživala povprečno 3,7 obrokov dnevno
(zajtrk, kosilo, večerja), običajno brez malic in/ali prigrizkov. Njen povprečen priporočen
dnevni vnos v 2. tednu raziskave je bil 2972,1 kkal, dejanski povprečen vnos pa je bil 1250,1
kkal. Njene dnevne energijske potrebe so bile sestavljene povprečno iz 40,6% beljakovin,
39,3% maščob in 20,1% OH (Preglednica 32). Večina prehranskih OH je izhajala predvsem iz
sadja, nekaj tudi iz zelenjave. Skupno je teh dveh skupin živil zaužila povprečno 913,6 g/dan,
pri čemer sta bili količini užitega sadja in zelenjave podobni. Večina prehranskih beljakovin
je izhajala iz mesa in rib, skupaj je teh dveh skupin živil uživala povprečno 2940 g/teden, od
tega je bilo mesa 2515 g. Perutnina, rdeče meso in mesni izdelki so bili v njeni prehrani
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zastopani v približno enakih deležih. Povprečno je zaužila 8,6 jajc tedensko. Večino
prehranskih maščob je dobila v obliki maščob v mesu in ribah, z jajci in nekaj z oljčnim
oljem. Uživala je povprečno 100 g oreščkov dnevno. K prehrani je dodajala povprečno 7,5
enot maščob dnevno (1 enota = 5 g maščob). Po podatkih OPKP je glede na priporočila
zaužila nekoliko premalo kalcija, kar bi lahko popravila z uživanjem večjih količin zelene
listnate zelenjave, premalo pa je uživala vitaminov B3 (12963,59 μg), D (2,92 μg) in E (11,27
mg). Vnos prvega bi lahko povečala z uživanjem gob in kvasa, vitamin D bi povečala z
endogenim nastajanjem ali uživanjem živalskih jeter, vnos vitamina E, ki ga je največ dobila z
zeljem, jajci in oljčnim oljem, pa bi lahko povečala še s semeni, oreščki in suhim sadjem.
Glede na njen prehranski dnevnik naj bi v 2. tednu raziskave zaužila povprečno 12,4 g žit
tedensko, stročnic in mlečnih izdelkov pa nič (Preglednica 39). Po natančnem pregledu OPKP
smo ugotovili, da je bila tudi tokrat vir teh žit juha iz mešane zelenjave. Tudi prostovoljka III
ni uživala žit, ampak je to pomanjkljivost programa OPKP.
Glede na smernice paleolitskega prehranjevanja (Preglednica 11) je uživala preveč beljakovin
in maščob in premalo OH. da bi njena prehrana bolj ustrezala smernicam paleolitske prehrane,
bi morala uživati manj mesa, najbolj na račun mesnih izdelkov, s tem pa bi se tudi zmanjšala
vsebnost maščob v njeni prehrani, saj je večino dobila iz mesa in rib, z razliko prostovoljk I in
II, ki sta jih dobili z dodajanjem. Z zmanjšanjem odstotka beljakovin (in posledično maščob)
bi se spremenilo razmerje makrohranil, ki bi bilo bolj ugodno tudi za OH. Glede na Smernice
zdravega prehranjevanja (2005) (Preglednica 7) je prav tako uživala preveč beljakovin in
maščob in premalo OH. Njena prehrana je bila bolj podobna paleolitski prehrani, saj je
izbirala živila, ki jih priporoča paleolitska prehrana, izogibala pa se je živilom, ki za
paleolitsko prehrano niso primerna.
V času poteka raziskave naj bi le redko občutila lakoto. Na začetku izziva je opazila, da je
utrujena in zaspana ter da ima željo po prepovedanih živilih, kasneje pa, da se ji je zmanjšal
obseg pasu, da ima več kondicije in da se bolje počuti v svojem telesu. S paleolitsko prehrano
bo nadaljevala, ker se ob njej bolje počuti, po obrokih ni več zaspana, čez dan lažje
funkcionira, ker nima več migren in napadov volčje lakote in ker je opazila, da je to primeren
način prehranjevanja za ljudi z laktozno intoleranco, kot je sama. Ti vzroki so tudi razlog, da
bi paleolitsko prehrano priporočila prav vsem. Po njenem mnenju so prednosti te prehrane, da
imaš po njej več energije, da omogoča boljšo kontrolo prehranjevanja, da povzroči izboljšanje
krvnega tlaka ter da se zmanjša število migren, slabost pa so visoke cene nekaterih izdelkov
(meso, ribe).
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»Spoznala sem, da nima in ne more imeti telo pod kontrolo mene, ampak imam jaz njega!«
Prostovoljka III, 31 let
Preglednica 32: Izračun hranil, energijske vrednosti in ocena priporočenih dnevnih vnosov v
2. tednu raziskave: OSEBA III.
Dnevni

Priporočen

energijski

dnevni vnos

vnos (kkal)

(kkal)

g

%

g

%

g

%

Ponedeljek

1299,8

3069,0

107,8

33,2

55,0

38,1

93,4

28,7

Torek

860,7

2832,0

88,9

41,3

41,9

43,8

32,0

14,9

Sreda

1286,6

3108,0

189,2

58,8

36,2

25,3

51,0

15,9

Četrtek

1165,0

2832,0

130

44,6

35,8

27,7

80,7

27,7

Petek

998,3

2826,0

106,6

42,7

47,9

43,2

35,2

14,1

Sobota

2042,8

3780,0

169,9

33,3

134,8

59,4

37,5

7,3

Nedelja

1097,6

2358,0

82,3

30,0

46,0

37,7

88,6

32,3

1250,1

2972,1

125,0

40,6

56,8

39,3

59,8

20,1

DAN

Tedensko
povprečje

Beljakovine

Maščobe

Ogljikovi hidrati

PROSTOVOLJKA IV
24-letnica je že sodelovala v »paleomaratonu« in se zaradi pozitivnih učinkov odločila, da bo
sodelovala tudi v tem izzivu. Informacije o paleolitski prehrani je dobila v TK Plamen,
dodatno pa se je pozanimala tudi na internetu, kjer je poiskala recepte in prebrala veliko
člankov na to temo. Za ta »paleoizziv« se je odločila, ker si je želela urediti prebavo, izgubiti
telesno maso ter izboljšati zdravje. Fizično aktivna je bila 4x tedensko, v času poteka
raziskave se je telesne vadbe udeležila 12x, od tega je bila vadba 2x blaga, 8x zmerna in 2x
intenzivna (Preglednica 21). Po koncu raziskave je imela 2,6 kg manj (Preglednica 22) kot na
začetku, prav tako pa naj bi izgubila 3,2% telesne maščobe (Preglednica 24), čeprav sta
obsega pasu (Preglednica 25) in bokov (Preglednica 26) ostala enaka kot na začetku.
Pregled njenega prehranskega dnevnika pokaže, da je uživala povprečno 3,2 obroka dnevno,
predvsem v obliki zajtrk, kosilo, večerja (Preglednica 39). Njen povprečen priporočen dnevni
vnos v 2. tednu raziskave je bil 2521,9 kkal, dejanski povprečen dnevni vnos pa je bil 1666
kkal. Njene dnevne energijske potrebe so bile sestavljene povprečno iz 23,6% beljakovin,
60,4% maščob in 16% OH (Preglednica 33). Večina prehranskih OH je izhajala predvsem iz
sadja, nekaj tudi iz zelenjave. Skupno je teh dveh skupin živil zaužila povprečno 811,6 g/dan
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(Preglednica 39), od tega je bilo zelenjave količinsko več od sadja. Večina prehranskih
beljakovin je izhajala iz mesa in rib, skupaj je teh dveh skupin živil uživala povprečno 1638,5
g/teden, od tega je bilo 1123,5 g mesa, perutnina in rdeče meso pa sta bila zastopana v
približno enakih deležih. Povprečno je zaužila 5,1 jajce tedensko. Večina prehranskih maščob
je izhajala iz maščob, ki so bile hrani dodane (slanina, oljčno olje) kot zabela solat ali
maščoba za peko. Teh je bilo povprečno 19,4 enote dnevno (1 enota = 5 g maščob). Nekaj
maščobe je dobila tudi iz jajc in oreščkov, ki jih je uživala povprečno 40 g dnevno. Po
podatkih OPKP je glede na priporočila uživala povprečno malenkost premalo vitaminov B12
(2,45 μg), D (4,63 μg) in E (12,70 mg) ter magnezija (295,99 mg) in cinka (8,40 mg). Tudi
količina kalcija ni ustrezala priporočilom. Vnos magnezija in kalcija bi lahko povečala z
uživanjem zelene listnate zelenjave, vnos cinka z jajci, semeni in kakavom, vitamin E s
semeni, suhim sadjem in oreščki, vitamin D pa z endogeno sintezo in živalskimi jetri, ki bi
zadovoljile potrebe tudi po vitaminu B12. Glede na njen prehranski dnevnik ni v 2. tednu
raziskave užila nič žit, mlečnih izdelkov in stročnic (Preglednica 39).
Glede na smernice paleolitskega prehranjevanja (Preglednica 11) je uživala nekoliko premalo
beljakovin, premalo OH in preveč maščob. Da bi njena prehrana bolj ustrezala smernicam
paleolitske prehrane, bi bilo z vidika beljakovin dovolj, če bi pojedla kakšno jajce več, da bi
dosegla priporočila. Maščob je uživala veliko preveč, predvsem v obliki dodanih enot. Z
znižanjem količine maščob bi se spremenilo razmerje makrohranil, saj je bila količina
prehranskih OH zadostna. Glede na Smernice zdravega prehranjevanja (2005) (Preglednica 7)
je uživala nekoliko preveč beljakovin, veliko preveč maščob in premalo OH. Tudi njena
prehrana je bila zaradi izbire živil bolj podobna paleolitski.
V času poteka raziskave naj bi le redko občutila lakoto. S paleolitsko prehrano bo nadaljevala
le v zmernih količinah (ne bo se je vedno držala), saj naj ji tak način prehrane ne bi ustrezal
najbolje, ne želi pa vztrajati pri nečem, kjer bi se večkrat pregrešila. Na začetku je opazila
padec energije in utrujenost ter konstantno željo po sladkorju in mlečnih izdelkih, ob koncu pa
izgubo telesne mase ter boljšo prebavo, večjo sproščenost, manjšo napetost ter manj težav pri
zgodnjem vstajanju, ki naj bi prišlo samo od sebe, običajno pa ji predstavlja težave. Tako
prehrano bi priporočila ljudem, ki želijo shujšati na zdrav način in jesti zdravo, nepredelano
hrano. Po njenem mnenju so prednosti paleolitske prehrane, da ti uredi prebavo, izguba
telesne mase, boljše počutje in več energije, slabosti pa povečana želja po žitaricah, sladkorju
in mlečnih izdelkih in visoke cene živil.
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Preglednica 33: Izračun hranil, energijske vrednosti in ocena priporočenih dnevnih vnosov v
2. tednu raziskave: OSEBA IV.
Dnevni

Priporočen

energijski

dnevni vnos

vnos (kkal)

(kkal)

g

%

g

%

g

%

Ponedeljek

1237,3

2404,0

105,0

33,9

57,3

41,7

75,4

24,4

Torek

1927,6

2404,0

56,4

11,7

145,2

67,8

98,8

20,5

Sreda

1971,8

2836,0

116,2

23,6

135,0

61,6

73,0

14,8

Četrtek

1416,6

2404,0

123,5

34,9

72,2

45,9

68,2

19,3

Petek

2132,2

2797,0

119,3

22,4

156,6

66,1

61,4

11,5

Sobota

1506,9

2404,0

62,6

16,6

121,3

72,4

41,2

10,9

Nedelja

1469,3

2404,0

82,0

22,3

109,7

67,2

38,5

10,5

1666,0

2521,9

95,0

23,6

113,9

60,4

65,2

16,0

DAN

Tedensko
povprečje

Beljakovine

Maščobe

Ogljikovi hidrati

PROSTOVOLJKA V
23- letnica se je prav tako že preizkusila v »paleomaratonu«, tokrat pa se je izziva udeležila,
ker je želela izboljšati simptome inzulinske rezistence, uravnati sladkor v krvi, izgubiti
odvečno maščobo, se bolje počutiti in preprečiti občutke volčje lakote. Informacije o
paleolitski prehrani je dobila na internetu in v knjigi Paleorecept. Fizično aktivna je bila 2x
tedensko, v času poteka raziskave se je telesne vadbe udeležila 10x, pri čemer je bila le-ta 5x
zmerna in 5x intenzivna (Preglednica 21). Po koncu raziskave je sicer pridobila 0,3 kg
(Preglednica 22), vendar je izgubila 1,1% telesne maščobe (Preglednica 24), precej verjetno
na predelu pasu, kjer je izgubila 1,5 cm (Preglednica 25), na predelu bokov pa se ji je obseg
povečal za 1 cm (Preglednica 26).
Pregled njenega prehranskega dnevnika pokaže, da je uživala povprečno 3,7 obrokov dnevno,
v obliki 3 večjih obrokov (zajtrk, kosilo, večerja) in občasno dopoldansko ali popoldansko
malico (Preglednica 39). Njen povprečen priporočen dnevni vnos v 2. tednu raziskave je bil
2261,4 kkal, dejanski povprečen dnevni vnos pa je bil 1766,6 kkal. Njene dnevne energijske
potrebe so bile sestavljene povprečno iz 25,3% beljakovin, 50,5% maščob in 24,2% OH
(Preglednica 34). Večina prehranskih OH je izhajala iz suhega sadja, sadja in zelenjave.
Skupno je sadja in zelenjave zaužila povprečno 1270,1 g/dan, od tega je bilo količinsko več
zelenjave. Večina prehranskih beljakovin je izhajala iz mesa, rib in jajc, slednjih je pojedla
povprečno 9,2 na teden. Mesa in rib skupaj je pojedla približno 1125,5 g/teden, od tega je bilo
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povprečno 790,5 g mesa, pri čemer je uživala le perutnino in mesne izdelke, rdečega mesa pa
ne. Večina prehranskih maščob je izhajala iz bučnega in oljčnega olja, jajc in oreščkov, ki jih
je zaužila povprečno 120,5 g/dan. Dodanih maščob je bilo tako povprečno 16,4 enote/dan (1
enota = 5 g maščob). Po podatkih OPKP je imela njena prehrana zadostne količine vseh
vitaminov in elementov, razen kalcija (542,17 mg), kar bi lahko popravila z večjim vnosom
zelene listnate zelenjave. V 2. tednu raziskave ni uživala nič žit, mlečnih izdelkov in stročnic
(Preglednica 39).
Glede na smernice paleolitskega prehranjevanja (Preglednica 11) je uživala zadostno količino
beljakovin, preveč maščob in premalo OH. Da bi njena prehrana bolj ustrezala smernicam
paleolitske prehrane, bi morala k svoji prehrani dodajati manj maščob, spet pa se pojavlja
vprašanje, če te maščobe (v obliki zabele za solate in podlage za pečenje) dejansko zaužije v
celoti. Glede na Smernice zdravega prehranjevanja (2005) (Preglednica 7) je uživala preveč
beljakovin in maščob in premalo OH. Zaradi izbire živil je bila njena prehrana bolj podobna
paleolitski prehrani, kot prehrani po Smernicah zdravega prehranjevanja (2005).
V času poteka raziskave naj bi le redko občutila lakoto. S paleolitsko prehrano bo nadaljevala,
ker se bolje počuti, ker se manj obremenjuje s hrano, zaradi enostavnosti obrokov in okusnosti
jedi ter zaradi želje po čim boljšem uravnavanju sladkorja v krvi in s tem inzulinske
rezistence. Opazila je, da je imela na začetku občasno hudo željo po prepovedani hrani, ki jo
je potešila z oreški, kasneje pa je imela po obrokih manjši občutek napihnjenosti, opazila je,
da ima boljšo prebavo ter da se manj obremenjuje s količino hrane in časom prehranjevanja,
ampak je, ko je lačna. Paleolitsko prehrano bi priporočila vsem, ki imajo bolezenske težave,
povezane z dolgotrajnim neprimernim prehranjevanjem in tistim, ki tožijo, da nimajo časa za
pripravo obrokov, in vsem, ki želijo narediti korak bliže dobremu počutju in zdravju. Po
njenem mnenju so prednosti te prehrane, da ne zahteva 5 obrokov dnevno ter da se po obrokih
bolje počutiš (ni občutka napihnjenosti, utrujenosti, občutka »težkega« želodca), slabosti pa,
da je za uživanje te prehrane potrebno veliko volje, še posebej, ko vsi okrog tebe uživajo
živila, ki jih ti ne smeš.
»Zdaj se zavedam, da je naše telo res ustvarjeno za tako prehranjevanje!« Prostovoljka V, 23
let
»Paleolitsko prehrano bi priporočila vsem, ki želijo narediti korak bliže dobremu počutju in
zdravju.« Prostovoljka V, 23 let
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Preglednica 34: Izračun hranil, energijske vrednosti in ocena priporočenih dnevnih vnosov v
2. tednu raziskave: OSEBA V.
Dnevni

Priporočen

energijski

dnevni vnos

vnos (kkal)

(kkal)

g

%

g

%

g

%

Ponedeljek

1314,5

2445,0

100,2

30,5

64,5

44,2

83,3

25,3

Torek

1963,0

2163,0

103,4

21,1

104,2

47,8

152,9

31,2

Sreda

3021,1

2288,0

100,8

13,3

195,1

58,1

215,5

28,5

Četrtek

2017,0

2445,0

84,1

16,7

130,2

58,1

127,2

25,2

Petek

1878,1

2163,0

58,8

12,5

129,7

62,2

118,9

25,3

Sobota

994,4

2163,0

113,2

45,5

48,8

44,2

25,6

10,3

Nedelja

1177,9

2163,0

110,5

37,5

51,1

39,0

69,0

23,4

1766,6

2261,4

95,9

25,3

103,4

50,5

113,2

24,2

DAN

Tedensko
povprečje

Beljakovine

Maščobe

Ogljikovi hidrati

PROSTOVOLJEC VI
27-letnik se paleolitsko še ni prehranjeval, odločil pa se je poskusiti, ker želi poiskati najbolj
zdrav način prehranjevanja. Informacije o tem načinu prehranjevanja je dobil v TK Plamen,
na internetu in pri ogledu dokumentarnega filma In search of the perfect human diet. Na izziv
se je pripravljal tako, da je poskušal dobiti čim več informacij o tej prehrani in da je kupoval
naravno zdravo hrano. Fizično aktiven je bil 5x tedensko, v času poteka raziskave se je telesne
vadbe udeležil 14x in vsakič je bila intenzivna (Preglednica 21). Po koncu raziskave je tehtal
1,5 kg (Preglednica 22) manj in imel 21,7% manj telesne maščobe (Preglednica 24) kot na
začetku raziskave, precej verjetno na račun manjšega obsega pasu (2,5 cm) (Preglednica 25),
saj je bil obseg bokov enak pred in po enomesečnem prehranjevanju na paleolitski način
(Preglednica 26).
Pregled njegovega prehranskega dnevnika pokaže, da je užival povprečno 3,7 obrokov
dnevno, večinoma 2 večja obroka (zajtrk in kosilo), dopoldansko malico je imel v obliki sadja
in oreškov, po treningih pa je z vodo in/ali kokosovo vodo užival 10g razvejanih esencialnih
aminokislin, angl. branched-chain amino acid, BCAA) (Preglednica 39). Njegov povprečen
priporočen dnevni vnos v 2. tednu raziskave je bil 2749,9 kkal, dejanski povprečni dnevni
vnos pa je bil 1444,4 kkal. Njegove dnevne energijske potrebe so bile sestavljene povprečno
iz 28% beljakovin, 52,6% maščob in 19,3% OH (Preglednica 35). Večina prehranskih OH je
izhajala iz sadja (predvsem banan) in zelenjave, nekaj tudi iz kokosove vode in temne
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čokolade. Sadja in zelenjave skupaj je zaužil povprečno 541 g/dan, pri čemer sta bila deleža
obeh skupin živil približno enaka. Večina prehranskih beljakovin je izhajala iz mesa in rib,
skupno je teh dveh skupin živil užival povprečno 1380,1 g/teden, od tega je bilo mesa 1235,1
g, pri čemer je veliko večino predstavljalo rdeče meso, malenkost je bilo perutnine in še manj
mesnih izdelkov. Zaužil je tudi povprečno 6,7 jajc tedensko. Večina prehranskih maščob je
izhajala iz predvsem iz oreškov, ki jih je užival povprečno 44,3 g/dan, in jajc, dodajal pa je
tudi povprečno 12,3 enote maščobe/dan (1 enota = 5 g maščob) v obliki slanine ter
kokosovega in oljčnega olja. Po podatkih OPKP naj bi glede na priporočila zaužil nekoliko
premalo vitamina K (67,70 μg), kar bi lahko popravil z uživanjem zelišč in začimb in zelene
listnate zelenjave. Slednja bi povišala tudi vnos kalcija, ki ga je zaužil povprečno 468,20
mg/dan. Premalo je užival tudi vitaminov B3 (13308,41 μg) in B9 (202,42 μg). Količino obeh
bi lahko povišal z vnosom kvasa in jeter, drugega pa tudi z vnosom zelišč in zelene listnate
zelenjave. V njegovi prehrani je bila prevelika količina natrija (3765,81 mg), vendar je le-ta v
veliki meri izhajal iz dosoljevanja, saj je s hrano pridobil le 3,8 g soli dnevno, z
dosoljevanjem pa 35,6 g/teden, kar je približno 5,1 g/dan. Skupen vnos soli presega
priporočljivo vrednost vnosa natrija glede na Smernice zdravega prehranjevanja (2005)
(Preglednica 9). Tudi on se torej ni držal pravil paleolitske prehrane o dodatni uporabi soli.
Glede na njegov prehranski dnevnik naj v 2. tednu raziskave ne bi zaužil nič žit, stročnic in
mlečnih izdelkov (Preglednica 39).
Glede na smernice paleolitskega prehranjevanja (Preglednica 11) je užival primerno količino
beljakovin, preveč maščob in premalo OH. Da bi njegova prehrana bolj ustrezala smernicam
paleolitske prehrane, bi moral k svoji prehrani dodajati manj maščob, predvsem pa bi moral
uživati več zelenjave, saj je bila količina le-te v njegovi prehrani zelo omejena. Glede na
Smernice zdravega prehranjevanja (2005) (Preglednica 7) je užival preveč beljakovin in
maščob in premalo OH. Kljub temu je bila zaradi izbire živil njegova prehrana bolj podobna
paleolitski prehrani kot prehrani po Smernicah zdravega prehranjevanja (2005).
V času poteka raziskave naj bi le redko občutil lakoto. S tako prehrano bo nadaljeval, ker se
mu po zbranih informacijah in osebni izkušnji to zdi edini pravi in najbolj zdrav način
prehranjevanja, zato bi to prehrano priporočil kar vsem ljudem. Po njegovem mnenju so
prednosti paleolitske prehrane izboljšanje zdravja ter vedenje, da počneš nekaj, kar ti bo na
dolgi rok koristilo, slabosti pa, da je treba temu, da najdeš primerna živila, posvetiti ogromno
časa in denarja ter da priprava raznolike hrane zahteva kar nekaj časa, če ne lahko postanejo
obroki dolgočasni.
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Preglednica 35: Izračun hranil, energijske vrednosti in ocena priporočenih dnevnih vnosov v
2. tednu raziskave: OSEBA VI.
Dnevni

Priporočen

energijski

dnevni vnos

vnos (kkal)

(kkal)

g

%

g

%

g

%

Ponedeljek

1681,7

2875,0

117,6

28,0

113,3

60,6

47,9

11,4

Torek

1160,3

2908,0

97,3

33,5

53,9

41,8

71,5

24,6

Sreda

1163,5

3006,0

78,1

26,9

63,5

49,1

69,9

24,0

Četrtek

1483,2

2615,0

71,3

19,2

106,0

64,3

61,0

16,5

Petek

977,9

2615,0

57,3

23,4

59,9

55,1

52,4

21,4

Sobota

2617,1

2615,0

245,7

37,6

147,1

50,6

77,6

11,9

Nedelja

1026,9

2615,0

71,1

27,7

53,3

46,7

65,7

25,6

1444,4

2749,9

105,5

28,0

85,3

52,6

63,7

19,3

DAN

Tedensko
povprečje

Beljakovine

Maščobe

Ogljikovi hidrati

PROSTOVOLJEC VII
25-letnik se je na paleolitski način pred tem že prehranjeval 6 mesecev. Potrebne informacije
je dobil na internetu in v knjigi Paleorecept. Za ta izziv se je odločil, ker je želel izgubiti
telesno maso ter zaradi boljšega počutja in boljše prebave. Fizično aktiven je bil 5x tedensko,
v času poteka raziskave pa se je telesne vadbe udeležil 25x, od tega je bila vadba 1x blaga,
12x zmerna in 12x intenzivna (Preglednica 21). Po koncu raziskave je izgubil 1,9 kg
(Preglednica 22) in 9,9% telesne maščobe (Preglednica 24). Obseg bokov je po raziskavi ostal
enak (Preglednica 26), obseg pasu pa se je celo povečal za 1 cm (Preglednica 25). Po vsej
verjetnosti je izguba telesne maščobe vidna pri obsegu stegen, česar pa v raziskavi nismo
merili.
Pregled njegovega prehranskega dnevnika je pokazal, da je užival povprečno 4,1 obrok
dnevno v obliki zajtrk, kosilo, večerja in dopoldanska/popoldanska malica), po treningih pa je
občasno užival BCAA (Preglednica 39). Njegov povprečen priporočen dnevni vnos v 2. tednu
raziskave je bil 3504,7 kkal, dejanski povprečen dnevni vnos pa je bil 1800,1 kkal. Njegove
dnevne energijske potrebe so bile sestavljene povprečno iz 37,8% beljakovin, 54% maščob in
8,2% OH (Preglednica 36). Večina OH v njegovi prehrani je izhajala iz banan, nekaj tudi iz
zelenjave. Skupaj je teh dveh skupin živil zaužil povprečno 525,2 g/dan, pri čemer je pojedel
nekoliko več zelenjave kot sadja. Večina prehranskih beljakovin je izhajala iz mesa, nekaj
tudi iz jajc, malenkost pa iz lignjev. Skupaj je mesa in rib pojedel povprečno 1869,7 g/teden,
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pri čemer je bilo mesa 1719,7 g, od tega je bila večina rdečega mesa, nekaj pa tudi perutnine
in mesnih izdelkov. Povprečno je zaužil 10,2 jajca tedensko. Večina prehranskih maščob je
izhajala iz dodanih maščob k prehrani, ki jih je bilo povprečno 15,1 enota/dan (1 enota = 5 g
maščob), nekaj tudi iz jajc in iz mastnih kosov mesa (svinjski vrat, svinjska rebra, čevapčiči).
Oreščkov in semen ni užival nič. Po podatkih OPKP je glede na priporočila užival premalo
vitaminov B9 (245,15 μg) in D (3,96 μg) ter kalcija (404,08 mg). Količino prvega bi lahko
povečal z vnosom kvasa, jeter, zelišč in semen, količino vitamina D z večjim vnosom rib,
predvsem z ribjim oljem, količino kalcija pa z zeleno listnato zelenjavo in drugo zelenjavo, ki
je je bilo v njegovi prehrani zelo malo. Nekoliko premalo je zaužil vitaminov A (850,83 μg)
in E (12,43 mg) ter magnezija (301,68 mg). Količino slednjega bi tudi lahko povečal z
vnosom zelene listnate zelenjave in semen, ki jih sploh ni užival, količino vitaminov A in E
pa z začimbami, zelišči, oreški in zelenjavo. Njegov prehranski dnevnik je pokazal tudi, da je
užival preveč natrija, kar je spet na račun dosoljevanja hrane. V 2. tednu raziskave ni zaužil
nič žit, stročnic in mlečnih izdelkov (Preglednica 39).
Glede na smernice paleolitskega prehranjevanja (Preglednica 11) je užival preveč beljakovin
in maščob in premalo OH. Da bi bila njegova prehrana bolj ustrezna, bi moral uživati več
zelenjave, semen in oreškov, začimb in zelišč, česar je bilo v njegovi hrani premalo ali sploh
nič. Od vseh 9-ih udeležencev raziskave je prostovoljec VII užival najmanj sadja in zelenjave
(povprečno 525,2 g/dan), kar še vedno presega CINDI priporočila zdravega prehranjevanja
(vsaj 400 g sadja in zelenjave dnevno). K svoji prehrani bi moral dodajati nič ali vsaj veliko
manj soli, izogniti pa bi se moral dodajanju maščob, vendar spet ne moremo vedeti, ali je
dejansko vse dodane maščobe (v obliki zabele solat itd.) tudi zaužil. Tudi glede na Smernice
zdravega prehranjevanja (2005) (Preglednica 7) je užival preveč beljakovin in maščob in
premalo OH, vendar je bila zaradi izbire živil njegova prehrana bolj podobna paleolitski.
V času poteka raziskave naj ne bi nikoli občutil lakote. S paleolitsko prehrano bo nadaljeval,
ker se po njej dobro počuti. Sicer ne bo tako strog, saj bo užival krompir, riž in mlečne
izdelke. Opazil je, da je izgubil telesno maso, da se mu je izboljšala prebava in da je bolje
spal, vendar pa se je moral občasno precej potruditi, da je premagal željo po nedovoljenih
živilih. Tako prehrano bi priporočil vsem, ki imajo težave z izgubo telesne mase in se jim zdi,
da so poskusili že vse, poudarja pa, da je dobro, da je ta prehrana v povezavi z visoko
intenzivno vadbo. Po njegovem mnenju so prednosti paleolitske prehrane izboljšanje prebave,
boljši spanec in izguba telesne mase, slabosti pa draga živila in potencialno enolična hrana, če
si slabo pripravljen.
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Preglednica 36: Izračun hranil, energijske vrednosti in ocena priporočenih dnevnih vnosov v
2. tednu raziskave: OSEBA VII.
Dnevni

Priporočen

energijski

dnevni

vnos (kkal)

vnos (kkal)

g

%

g

%

g

%

Ponedeljek

1274,8

3475,0

136,8

42,9

74,8

52,8

13,6

4,3

Torek

2155,6

4132,0

243,2

45,1

128,8

53,8

5,9

1,1

Sreda

2128,2

3065,0

154,0

28,9

147,4

62,3

46,4

8,7

Četrtek

1896,2

3681,0

169,0

35,7

124,2

58,9

25,6

5,4

Petek

1813,7

3065,0

194,4

42,9

96,1

47,7

42,8

9,4

Sobota

1458,2

4050,0

117,2

32,1

80,6

49,7

66,0

18,1

Nedelja

1874,1

3065,0

174,0

37,1

109,7

52,7

47,7

10,2

1800,1

3504,7

169,8

37,8

108,8

54,0

35,4

8,2

DAN

Tedensko
povprečje

Beljakovine

Maščobe

Ogljikovi hidrati

PROSTOVOLJKA VIII
33-letnica se paleolitsko še ni prehranjevala, za izziv pa se je odločila, ker je želela izgubiti
telesno maso in telesno maščobo. Na izziv se je pripravila tako, da je prebrala nekaj člankov o
paleolitski prehrani, se pogovorila z znanci, poiskala nekaj receptov in jedilnikov in opozorila
domače na nov način prehranjevanja ter jih prosila, da ne kupujejo hrane, ki je sama v času
poteka izziva ne sme uživati. Dodatne informacije je dobila v TK Plamen in na internetu.
Fizično aktivna je bila 3x tedensko, v času poteka raziskave se je telesne vadbe udeležila 16x,
od tega je bila le-ta 3x blaga, 6x zmerna in 7x intenzivna (Preglednica 21). V času poteka
raziskave je izgubila 2,6 kg (Preglednica 22) in 3,9% telesne maščobe (Preglednica 24). Prav
tako je izgubila 1 cm v pasu (Preglednica 25) in 2 cm v obsegu bokov (Preglednica 26).
Pregled njenega prehranskega dnevnika pokaže, da je uživala povprečno 3,7 obrokov dnevno,
v obliki zajtrk, kosilo, večerja in občasno povečerek, ki je bil lahko manjši ali večji obrok.
(Preglednica 39). Njen povprečen priporočen dnevni vnos v 2. tednu raziskave je bil 2648,3
kkal, dejanski povprečen dnevni vnos pa je bil 1895,5 kkal. Njene dnevne energijske potrebe
so bile sestavljene povprečno iz 28,6% beljakovin, 49,1% maščob in 22,3% OH (Preglednica
37). Večina OH v njeni prehrani je izhajala iz zelenjave in sadja. Skupno je teh dveh skupin
živil zaužila povprečno 1267,8 g/dan, od tega več zelenjave kot sadja. Nekaj OH je dobila
tudi z uživanjem oreškov, ki jih je uživala povprečno 39,3 g/dan. Večina beljakovin v njeni
prehrani je izhajala iz mesa in rib. Teh dveh skupin živil je skupno zaužila povprečno 1864,5
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g, od tega je bilo 1468,5 g mesa, pri čemer je bilo perutnine nekoliko več kot rdečega mesa,
malenkost pa tudi mesnih izdelkov. Beljakovine je dobila tudi iz jajc, ki jih je uživala
povprečno 7,1 tedensko. Večina maščob v njeni prehrani je izhajala iz oljčnega olja, jajc in
oreškov. Maščobe je dodajala povprečno 16,1 enoto/dan (1 enota = 5 g maščob). Po podatkih
OPKP je bilo v njeni hrani dovolj vseh vitaminov in elementov razen vitamina D (2,59 μg),
kar bi lahko povečala z endogeno sintezo. Od vseh 9-ih udeležencev raziskave je le
prostovoljka VIII s svojo prehrano zadovoljila potrebe po vnosu kalcija. Največji vir kalcija v
njeni prehrani so bili zelje, rukola, brokoli, korenje, por, čebula in druga zelenjava, uživala pa
je tudi nekaj mineralne vode, ki vsebuje velik delež kalcija. V 2. tednu raziskave ni užila nič
žit, mlečnih izdelkov in stročnic (Preglednica 39).
Glede na smernice paleolitskega prehranjevanja (Preglednica 11) je uživala zadostno količino
beljakovin, preveč maščob in premalo OH. Da bi njena prehrana bolj ustrezala smernicam
paleolitske prehrane, bi morala uporabljati manj dodane maščobe, saj bi se na ta način
razmerje vnosa makrohranil spremenilo. Glede na Smernice zdravega prehranjevanja (2005)
(Preglednica 7) je uživala preveč beljakovin in maščob in premalo OH. Količina sadja in
zelenjave v njeni prehrani je bila zadostna (povprečno 1267,8 g/dan), saj je presegala
priporočila Smernic zdravega prehranjevanja (2005) (400 g/dan), zato ni smiselno trditi, da bi
morala vnos OH nadomestiti z večjim vnosom teh dveh skupin živil. Njena prehrana je bila
zaradi izbire živil bolj podobna paleolitski prehrani kot prehrani po Smernicah zdravega
prehranjevanja (2005), saj je uživala meso, ribe, jajca, sadje, zelenjavo in oreške, žit, mlečnih
izdelkov in stročnic pa ne.
V času poteka raziskave naj bi bila večinoma lačna. S takim načinom prehranjevanja bo
nadaljevala le deloma, saj ji ustreza uživanje večjih količin mesa in izogibanje moki, mlečnim
izdelkom ipd., ker pa v prehrani ne mara popolnih prepovedi, bo vključila manjše količine
kruha in mleka, ker ju pogreša. Največja težava, s katero se je srečevala v času poteka
raziskave, je bila lakota. Sadje in zelenjava naj je ne bi nasitila do naslednjega obroka, mesa
pa se je naveličala. Prve tedne je zelo pogrešala kruh in mleko, vse skupaj pa so ji otežile še
visoke cene nekatere zelenjave in mesa. V napoto so ji bili tudi domači, ker so kupovali in
jedli živila, ki jih sama ni smela, zato je bila skušnjava toliko večja. Po koncu raziskave je
opazila, da je izgubila nekaj telesne mase, da je bila čez dan bolj zaspana, vendar naj ne bi
bilo problematično, da je bila zaradi lakote bolj tečna in manj potrpežljiva ter da se je
povečalo število njenih glavobolov, čeprav pravi, da pri njej to ni nujno povezano s prehrano,
ampak z vremenom. Pri vadbi je opazila, da ji hitreje zmanjka energije pri kardio vadbi,
vendar da razlika ni pretirana. Paleolitsko prehrano bi predpisala ljudem s sladkorno boleznijo
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in tistim, ki radi jejo meso in bi jim taka prehrana ustrezala. Po njenem mnenju je prednost te
prehrane, da brez slabe vesti uživaš vse vrste mesa, slabosti pa sta visoka cena nekaterih živil
in pomanjkanje časa za pripravo obrokov.
Preglednica 37: Izračun hranil, energijske vrednosti in ocena priporočenih dnevnih vnosov v
2. tednu raziskave: OSEBA VIII.
Dnevni

Priporočen

energijski

dnevni vnos

vnos (kkal)

(kkal)

g

%

g

%

g

%

Ponedeljek

1450,3

2573,0

158,8

43,8

49,1

30,5

93,3

25,7

Torek

1910,6

2573,0

68,5

14,3

114,6

54,0

151,3

31,7

Sreda

1768,4

2816,0

121,3

27,4

98,8

50,3

98,5

22,3

Četrtek

2195,3

2857,0

136,2

24,8

134,5

55,1

110,0

20,0

Petek

1518,0

2573,0

97,4

25,7

88,8

52,6

82,3

21,7

Sobota

2134,3

2573,0

132,6

24,9

127,1

53,6

115,0

21,6

Nedelja

2291,7

2573,0

225,7

39,4

120,5

47,3

76,1

13,3

1895,5

2648,3

134,4

28,6

104,8

49,1

103,8

22,3

DAN

Tedensko
povprečje

Beljakovine

Maščobe

Ogljikovi hidrati

PROSTOVOLJEC IX
35-letnik se paleolitsko sicer še ni prehranjeval, je pa 8 mesecev užival ketogeno dieto –
prehrano z visoko vsebnostjo maščob, primerno vsebnostjo beljakovin in nizko vsebnostjo
OH ("Ketogenic diet," 2013). Opazil je, da je pri ketogeni dieti izgubil veliko mišične mase,
kar pa ni bil njegov namen. Tega izziva naj bi se lotil zato, ker se mu je razlaga paleolitske
prehrane zdela prepričljiva ter ker je želel izgubiti telesno maščobo in se bolje počutiti.
Informacije o paleolitski prehrani je dobil v TK Plamen in na internetu, nekajkrat pa sva imela
poglobljen pogovor o tem. Fizično aktiven je bil 3x tedensko, v času poteka raziskave se je
telesne vadbe udeležil 11x, od tega je bila vadba 2x zmerna in 9x intenzivna (Preglednica 21).
Po koncu raziskave je izgubil 2 kg (Preglednica 22), količina telesne maščobe pa se je pri
njem znižala iz 14% na 7,9% (Preglednica 24), precej verjetno iz predelov pasu, kjer je
izgubil 4 cm (Preglednica 25), in bokov, kjer se je obseg zmanjšal za 3 cm (Preglednica 26).
Pregled njegovega prehranskega dnevnika je pokazal, da je užival povprečno 3,6 obrokov
dnevno v obliki zajtrk, kosilo, večerja in občasno povečerek v obliki oreškov. Pred in/ali po
treningih si je nekajkrat privoščil izdelek za pridobivanje mišične mase (angl. mass gainer), ki
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naj bi vseboval kompleksno in uravnoteženo kombinacijo beljakovin, OH, aminokislin,
vitaminov in drugih dodatkov ("Strong - sport's nutrition," 2013), saj ga je skrbelo, da bo
izgubil mišično maso, kot se je zgodilo na ketogeni dieti. Njegov povprečen priporočen
dnevni vnos v 2. tednu raziskave je bil 3015,9 kkal, dejanski povprečen dnevni vnos pa je bil
2233,4 kkal (Preglednica 39). Njegove dnevne energijske potrebe so bile sestavljene
povprečno iz 24% beljakovin, 47,3% maščob in 28,7% OH (Preglednica 38). Večina OH v
njegovi prehrani je izhajala iz sadja in zelenjave. Skupaj je teh dveh skupin živil zaužil
povprečno 861,7 g/dan, od tega je bila velika večina zelenjave (714,3 g), vseeno pa je večji
delež OH izhajal iz sadja, saj le-to vsebuje več prehranskih OH/g kot zelenjava (Preglednica
39). Nekaj OH je dobil tudi iz balzamičnega kisa, ki naj teoretično ne bi bil primerno živilo v
paleolitski prehrani, kar precej pa iz napitka za pridobivanje mišične mase, kjer 1 porcija
vsebuje131 g OH. Večina beljakovin v njegovi prehrani je izhajala iz mesa in rib. Skupno je
teh dveh skupin živil zaužil povprečno 2655,5 g/teden, od tega je bilo 1846,5 g mesa, pri
čemer je bila velika večina perutnine, manjša količina pa rdečega mesa. Mesnih izdelkov ni
užival. Beljakovine je dobil tudi iz jajc, ki jih je zaužil povprečno 10,8 na teden, in iz napitka
za pridobivanje mišične mase, kjer 1 porcija vsebuje 27 g beljakovin. Večina maščob v
njegovi prehrani je izhajala iz maščob, ki so bile hrani dodane (oljčno in kokosovo olje), teh
je bilo povprečno 17,4 enote (1 enota = 5 g maščob), dnevno. Nekaj maščobe je pridobil tudi
z jajci in oreščki, ki jih je zaužil povprečno 34,6 g/dan. Po podatkih OPKP naj bi glede na
priporočila zaužil premalo vitamina B1 (0,92 mg) in kalcija (498,25 mg). Količino prvega bi
lahko povečal z uživanjem semen, ki jih ni užival, zelišč ali večjo količino oreškov, količino
kalcija pa z uživanjem zelene listnate zelenjave. V 2. tednu raziskave ni užival nič žit,
mlečnih izdelkov in stročnic (Preglednica 39).
Glede na smernice paleolitskega prehranjevanja (Preglednica 11) je užival malenkost premalo
beljakovin, premalo OH in preveč maščob. Da bi njegova prehrana bolj ustrezala smernicam
paleolitske prehrane, bi moral k prehrani dodajati manj maščobe. Glede na Smernice zdravega
prehranjevanja (2005) (Preglednica 7) je užival preveč beljakovin in maščob in premalo OH.
Tudi njegova prehrana je bila zaradi izbire živil bolj podobna paleolitski prehrani kot prehrani
po Smernicah zdravega prehranjevanja (2005).
V času poteka raziskave naj ne bi bil nikoli lačen. S takim načinom prehranjevanja bo
nadaljeval, ker je zelo zadovoljen, da je ohranil in celo deloma pridobil mišično maso, hkrati
pa izgubil telesno maščobo. Na začetku izziva je opazil, da ga je nekoliko bolela glava, prav
tako naj bi bil malo utrujen in brez energije, vendar naj bi to po nekaj dneh minilo. Pozneje
naj ne bi imel težav pri treningih, se je pa pojavila občasna želja po čokoladi, ki si jo je v tem
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primeru naredil kar sam iz kakava in kokosovega masla. Paleolitsko prehrano bi priporočil
predvsem ljudem s sladkorno boleznijo in ljudem s prekomerno telesno maso. Po njegovem
mnenju so prednosti te prehrane, da je okusna, da ne redi, da daje energijo ter da je ni težko
vzdrževati na daljši rok, slabosti pa, da je draga, da je težko dobiti organsko meso in nekatera
ostala živila ter da je prepovedano uživati mlečne izdelke, ki naj bi sicer predstavljali velik del
njegove prehrane.
»Prehrana ni težka, lakote ni, nobenega občutka mučenja, rezultati pa so zelo spodbudni tudi
brez pretirane telesne vadbe!« Prostovoljec IX, 35 let
Preglednica 38: Izračun hranil, energijske vrednosti in ocena priporočenih dnevnih vnosov v
2. tednu raziskave: OSEBA IX.
Dnevni

DAN

energijski
vnos
(kkal)

Beljakovine

Maščobe

vnos (kkal)

g

%

g

%

g

%

Priporočen

Ogljikovi hidrati

dnevni

Ponedeljek

2788,4

3292,0

137,2

19,7

140,7

45,2

245,8

35,2

Torek

2424,0

2837,0

142,6

23,4

164,8

60,9

95,0

15,7

Sreda

2407,5

3368,0

164,3

27,3

115,02

43,0

179,4

29,7

Četrtek

1975,2

2837,0

118,8

23,9

135,6

61,5

72,6

14,6

Petek

2381,9

3103,0

138,0

23,2

105,1

39,7

221,1

37,1

Sobota

1663,8

2837,0

131,3

31,5

99,0

53,6

62,8

14,9

Nedelja

1996,4

2837,0

95,7

19,0

60,1

27,1

269,0

53,9

2233,4

3015,9

132,1

24,0

116,9

47,3

163,3

28,7

Tedensko
povprečje

Iz programa OPKP smo dobili podatke o tem, kolikšno količino posameznih skupin živil in
določenih hranil (sadja in zelenjave, mesa in rib, žita, stročnice, mlečni izdelki, prehranske
vlaknine, enostavnih sladkorjev itd.) so posamezniki uživali v času poteka raziskave. Naš
namen je bil primerjati te rezultate s priporočili Smernic zdravega prehranjevanja (2005), da
bi ugotovili, ali je prehrana prostovoljcev dosegala priporočila ali ne. Podatki sicer veljajo za
en teden (kolikor časa so vodili prehranske dnevnike), vendar je bila (po pogovoru s
prostovoljci sodeč) njihova prehrana ves čas raziskave podobna prehrani v 2. tednu raziskave.
Preglednica 39 prikazuje omenjene rezultate.
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Preglednica 39: Povprečne vrednosti obrokov, skupin živil, primernih za paleolitsko prehrano
in dodane maščobe v prehrani prostovoljcev v 2. tednu raziskave.
ŠIFRA PROSTOVOLJCA
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

3,2

4,7

3,7

3,3

3,7

3,7

4,1

3,7

3,6

510,4

535,7

462,5

478,5

716,6

252,0

333,2

837,8

714,3

372,5

246,1

451,1

333,1

553,5

289,0

192,0

430,0

147,4

882,9

781,8

913,6

811,6

1270,1

541,0

525,2

1267,8

861,7

21,9

19,8

15,4

20,6

35,1

15,3

6,6

29,2

16,8

69,9

48,0

39,7

43,0

80,6

40,0

24,1

68,5

27,1

498,2

1290,5

2515,0

1123,5

790,5

1235,1

1719,7

1468,5

1846,5

Ribe (g/teden)

110,0

205,0

425,0

515,0

335,0

145,0

150,0

396,0

809,0

Meso + ribe

608,2

1495,5

2940,0

1638,5

1125,5

1380,1

1869,7

1864,5

2655,5

16,4

9,6

8,6

5,1

9,2

6,7

10,2

7,1

10,8

32,0

59,0

100,0

40,0

120,5

44,3

0,0

39,3

34,6

16,0

22,6

7,5

19,4

16,4

12,3

15,1

16,1

17,4

1,0

3,4

1,3

1,8

1,6

3,8

3,3

1,7

0,8

5,3

42,0

7,2

10,4

11,0

35,6

19,5

10,0

0,0

7,2* (0)

0,0

12,4* (0)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,1

2,8

3,6

4,2

3,6

3,3

4,1

3,8

1,2

Število
obrokov/dan
Zelenjava
(g/dan)
Sadje (g/dan)
Sadje +
zelenjava
(g/dan)
Prehranska
vlaknina
(g/dan)
Enostavni
sladkorji
(g/dan)
Meso1
(g/teden)

Jajca
(kom/teden)
Oreščki in
semena
(g/dan)
Maščoba2
(enote/dan)
Sol (g/dan)
Dosoljevanje
(g/teden)
Žita (g/teden)
Stročnice3
(g/teden)
Mleko4
(enote/dan)
Voda (L/dan)

1 Pod meso se štejejo rdeče meso, belo meso in mesni izdelki
2 Enote dodane maščobe
3 Stročnice v zrnju
4 Enote mleka, mlečnih izdelkov in mlečnih nadomestkov
* vsebnost žit (verjetno v prikuhi) v že pripravljeni juhi iz mešane zelenjave - pomanjkljivost programa OPKP
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Prehranski dnevniki prostovoljcev so pokazali, da so skupno povprečno zaužili 3,4 obroke
dnevno (Preglednica 39). Večina je jedla zajtrk, kosilo in večerjo, nekateri pa so občasno ali
redno uživali dopoldansko ali popoldansko malico in/ali povečerek. Prostovoljca VI in VII sta
občasno med treningi ali po njih zaužila BCAA za hitrejšo regeneracijo mišic po treningu,
prostovoljec IX pa je občasno užival izdelek za pridobivanje mišične mase (gainer). Očitno je,
da so vsi moški predstavniki uživali prehranska dopolnila za trening, ženske pa po tem niso
imele potrebe. Povprečje povprečnih dejanskih dnevnih vnosov vseh udeležencev je bilo
1730,8 kkal, pri čemer je bil najnižji povprečni vnos 1250,1 kkal (prostovoljka III), najvišji
povprečni vnos pa 2233,4 kkal (prostovoljec IX). Njihovo povprečje povprečnih priporočenih
dnevnih vnosov je bilo 2763,7 kkal, pri čemer je bil najnižji povprečni vnos 2261,4 kkal
(prostovoljka V), najvišji povprečen vnos pa 3504,7 kkal (prostovoljec VII). Opazimo lahko,
da so vsi udeleženci raziskave uživali manj kkal od priporočenih, glede na njihovo starost,
telesno maso, višino, spol in intenzivnost fizične vadbe. Povprečno so uživali 1032,9 kkal
dnevno manj, kot bi jih morali, pri čemer je prostovoljka V uživala povprečno le 494,8 kkal
dnevno premalo (najmanjša razlika), prostovoljec VII pa kar povprečno 1704,6 kkal dnevno
premalo (največja razlika). Glede na to, da so bili vsi fizično precej aktivni (Preglednica 21),
so bili njihovi priporočeni dnevni vnosi kkal temu primerno visoki. Udeleženci raziskave niso
dobili nobenih navodil glede omejevanja količine obrokov. Določene so bile vrste primernih
živil, jedli pa so lahko kadarkoli, kolikor so sami želeli. Jönsson in sodelavci (2010) so
mnenja, da obstajata dve možni razlagi za manjši vnos hrane od priporočenega. Prva razlaga
je, da je paleolitska prehrana neokusna, zato naj bi se prostovoljci zavestno odločili, da
ostajajo lačni, kot da bi pojedli več hrane. Druga razlaga pa je, da je paleolitska prehrana bolj
nasitna na enoto energije (od npr. mediteranske prehrane). Glede na to, da je večina
prostovoljcev (šest) na vprašanje »Ali ste imeli med enomesečnim izzivom kdaj občutek
lakote?« odgovorila z »redko«, dva »nikoli«, ena pa »večinoma«, lahko sklepamo, da
(pre)nizek vnos kkal ni posledica omejevanja vnosa hrane, temveč prostovoljci niso čutili
potrebe po uživanju dodatnih količin hrane. Tako je bolj verjetna slednja razlaga, ki jo je
potrdilo tudi več drugih avtorjev (Jönsson idr., 2009; Klonoff, 2009). Nižji vnos kkal bi lahko
bil eden izmed razlogov za izgubo telesne mase prostovoljcev, to izgubo pa bi lahko vsaj v
neki meri predstavljala izguba telesne maščobe. Glede na nasitnost paleolitske prehrane bi
bilo v prihodnje smotrno preveriti, če bi udeleženci raziskave sploh lahko zaužili toliko kkal,
kolikor znaša njihov priporočen dnevni vnos.
Dnevni energijski vnos vseh prostovoljcev skupaj je bil povprečno sestavljen iz 27,4%
beljakovin, 52,5% maščob in 20,1% OH. Čeprav se povprečni vnosi makrohranil
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posameznikov precej razlikujejo, je vsem skupno to, da so glede na smernice paleolitskega
prehranjevanja (Preglednica 11) uživali povprečno premalo OH in preveč maščob. Le
prostovoljka III je v povprečju uživala primerno količino maščob (39,3% dnevnega
energijskega vnosa), vendar je uživala premalo OH in preveč beljakovin. Glede na smernice
paleolitskega prehranjevanja torej nihče izmed prostovoljcev ni užival paleolitske prehrane.
Več avtorjev je mnenja, da ne obstaja ena univerzalna paleolitska prehrana, temveč da so v
različnih okoljih različne populacije LN uživale zelo različno prehrano (Cordain, Miller,
Eaton, Mann, idr., 2000). Že samo razlika v razmerjih vnosa rastlinske in mesne hrane
(rastlinska hrana:mesni hrani) je ogromna in lahko znaša od 35:65 do 65:35. Obstajajo celo
populacije LN (Inuiti), katerih letni povprečni vnos rastlinske hrane naj bi znašal le 5% (Eaton
in Konner, 1997). Bolj kot razmerje vnosa makrohranil naj bi bilo pri uživanju paleolitske
hrane pomembno, da se odločamo za primerna živila, neprimerna pa iz prehrane izločimo.
Ker rastline in živali, ki so jih uživali naši predniki, danes ne obstajajo več, prav tako pa se
današnja prehrana držav zahodnega sveta razlikuje od prehrane modernih LN, je smiselno, da
primernost živil v moderni paleolitski prehrani določimo glede na živila, ki so danes dostopna
v trgovinah, izločimo pa živila, ki smo jih v razvitih državah začeli uživati šele po uvedbi
kmetijstva oz. industrijske revolucije, zdaj pa naj bi predstavljale temelj naše prehrane. Tako
naj bi bila primerna živila meso in živalski organi, ribe, morski sadeži, jajca, jagodičevje,
sveže in suho sadje, zelenjava, gobe, oreščki in semena, določene gomoljnice, zelišča in
začimbe ter maščobe iz avokada, kokosovo in oljčno olje ter olja nekaterih oreščkov.
Smiselno je izločiti koreninice, stebelca in liste, žuželke in njihove ličinke in podobno hrano,
ki jo sicer uživajo moderni LN, v zahodnih državah pa je nismo vajeni. Neprimerna živila naj
bi bila žita in izdelki iz njih, stročnice, mleko in mlečni izdelki, sol, škrobnata živila z visokim
GI (krompir) ter predelana olja in sladkorji. Primerne pijače za uživanje naj bi bile voda,
mineralne vode, sadni in zeliščni čaji (brez dodanega sladkorja) in občasno kava. Sokovi
zaradi visoke vsebnosti sladkorjev niso primerna pijača.
Ker so se glede na te kriterije primernosti živil udeleženci raziskave odločali za primerna
živila, lahko rečemo, da so kljub neprimernemu razmerju makrohranil uživali paleolitsko
prehrano. Opaziti je bilo nekaj manjših nepravilnosti pri izbiri živil in sicer balzamični kis, ki
ni paleolitsko živilo zaradi barvila karamel in vsebnosti sladkorja, in pa arašidi, ki spadajo
botanično med stročnice in ne med oreščke. Uživanje teh živil lahko pripišemo pomanjkljivim
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informacijam, tako ali tako pa so jih uživali le nekateri prostovoljci, pa še to v omejenih
količinah, ki po vsej verjetnosti niso imele posebnega vpliva na rezultate raziskave.
3.4.5.1.1 Beljakovine
Beljakovine v prehrani udeležencev raziskave so izhajale iz mesa in mesnih izdelkov, rib,
morskih sadežev, jajc, gob ter semen in oreškov. Slednji dve skupini sta opisani pri
maščobnih živilih. Mesnih izdelkov je bilo v prehrani prostovoljcev zelo malo ali nič, kar je
zelo zaželeno, saj običajno vsebujejo preveč soli in/ali raznih aditivov. Uživali so slanino, ki
je opisana pri maščobnih živilih, ter pršut in suho salamo. Izbirali so meso različnih živali, kot
je govedina, teletina, svinjina, piščanec, puran, zajec, žrebiček, raca, od rib in morskih
sadežev pa so uživali tuno v lastnem soku, oljčnem olju ali pečeno na žaru, lososa, soma,
morski list, osliča, kozice, lignje, skušo in sardine. Teh dveh skupin živil (meso in mesni
izdelki + ribe) so povprečno zaužili 1730,8 g/teden, pri čemer je bil najnižji povprečni vnos
posameznika 608,2 g/teden (prostovoljka I), najvišji pa 2940,0 g/teden (prostovoljka 3).
Glede na Smernice zdravega prehranjevanja (2005) naj bi meso uživali do 5x tedensko
(Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005), ribe pa 300 g/teden v dveh obrokih (Ministrstvo za zdravje,
2004). V paleolitski prehrani naj bi meso in/ali ribe uživali v vsakem obroku, kar naj bi bilo
2-3x dnevno. Udeleženci raziskave so meso uživali vsak dan, 5 prostovoljcev pa je zadostilo
potrebam po vnosu vsaj 300 g rib tedensko. Opazili smo, da noben od udeležencev nikoli ni
zaužil živalskih organov (jetra, ledvice), ki so odličen vir železa in vitamina A, so pa uživali
jajca in sicer povprečno 9,3 na teden, pri čemer je bil najnižji vnos posameznika povprečno
5,1 jajce/teden (prostovoljka IV), najvišji pa povprečno 16,4 jajca/teden (prostovoljka I).
Nekateri udeleženci raziskave so uživali tudi gobe, predvsem šampinjone.
3.4.5.1.2 Maščobe
Maščobe so v prehrani udeležencev raziskave izhajale predvsem iz dodanih maščob, v obliki
zabele za solate (oljčno in bučno olje) ali kot maščobe za pečenje (slanina, ocvirki, svinjska
mast, kokosovo olje, kokosova mast, maslo), uživali pa so tudi oreščke (mandeljne, indijske
oreščke, brazilske oreščke, lešnike in pistacije) in semena (sončnična in bučna semena) ter
nekatera druga maščobna živila, in sicer kokosove kosmiče, kokos, kokosovo mleko, olive,
kakavovo maslo, temno čokolado in avokado. Lindeberg (2012) pravi, da naj bi imeli oreščki
ugodno hranilno sestavo (visoko vrednost mononenasičenih MK, beljakovin, topne
prehranske vlaknine in mikrohranil in nizke vrednosti NMK), zato naj bi bili povezani z
nizkim tveganjem za srčno kap. Z izjemo prostovoljca VII, ki oreščkov in semen ni užival, so
prostovoljci v 2. tednu raziskave zaužili skupaj povprečno 97,6 g oreščkov in semen na dan
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(Preglednica 39). Nekateri udeleženci raziskave so uživali tudi ribje olje ali kapsule z ω-3
MK. Glede na pomembnost teh MK naj bi bilo ribje olje v kakršni koli obliki edino
prehransko dopolnilo, ki je primerno za uporabo v paleolitski prehrani. Uživalo naj bi se ga,
če je vnos rib prenizek. Kapsule so primerne za ljudi, ki ne marajo rib in morskih sadežev, saj
so tako edini večji vir ω-3 MK v njihovi prehrani. Ω-3 MK v ribah naj bi preprečevale
bolezni srca in ožilja, vendar naj bi bil ta učinek omejen (Lindeberg, 2012). Povprečno so
prostovoljci zaužili skupaj 343,3 g rib na teden, nekateri pa so uživali tudi kapsule z ribjim
oljem. S tem so zaužili povprečno 1,72 g ω-3 MK/dan, kar znaša v povprečju 1% dnevnih
energijskih potreb. Po Smernicah zdravega prehranjevanja (2005) je ocenjeno, da naj bi
predstavljale 0,5% dnevnega energijskega vnosa (Preglednica 6), kar pomeni, da je njihov
vnos presegal priporočila Smernic zdravega prehranjevanja (2005). Višji vnos ω-3 MK bi pri
udeležencih raziskave lahko imel ugoden vpliv na nekatere dejavnike tveganja za pojav KNB.
V prihodnje bi to lahko preverili z biokemijskimi preiskavami na začetku in ob koncu
raziskave.
V povprečju so prostovoljci skupaj zaužili 15,9 enot maščob/dan, pri čemer je ena enota
maščobe 5 g ali 45 kkal. Najnižja vrednost posameznika je bila povprečno 7,5 enot/dan
(prostovoljka III), najvišja pa povprečno 22,6 enot/dan (prostovoljka II). Program OPKP ne
beleži vnosa TMK, tako da teh podatkov žal nimamo, beleži pa NMK, mononenasičene in
polinenasičene MK. V obeh načinih prehranjevanja naj bi mono- in polinenasičene MK
predstavljale večino maščob, s tem da naj bi bilo v paleolitski prehrani več mononenasičenih
MK (17%) kot polinenasičenih (10%), po Smernicah zdravega prehranjevanja (2005) pa naj
bi bilo obeh vrst MK približno enako, okrog 10% dnevnega energijskega vnosa (D-A-CH,
2004; Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005). Povprečna vsebnost NMK v prehrani vseh udeležencev
raziskave je bila 27,25 g/dan, pri čemer je bila najnižja vrednost posameznika povprečno
10,31 g/dan, najvišja pa povprečno 39,39 g/dan. Glede na povprečje dejanskih povprečnih
vnosov (1730,8 kkal/dan) so NMK predstavljale 14,2% dnevnega energijskega vnosa, kar je
približno 2x več, kot po smernicah paleolitskega prehranjevanja (7%) in približno 4% več od
priporočil prehrane po Smernicah zdravega prehranjevanja (2005). Mononenasičene MK so
predstavljale povprečno 22,9% dnevnega energijskega vnosa, kar je približno 6% več od
priporočil paleolitske prehrane (17%) in približno 13% več od priporočil Smernic zdravega
prehranjevanja (2005), ki priporočajo 10%. Polinenasičenih MK je bilo v prehrani
udeležencev povprečno 7,3% dnevnega energijskega vnosa, kar je nekoliko manj od smernic
paleolitske prehrane (10%), ustreza pa prehrani po Smernicah zdravega prehranjevanja
(2005), ki priporočajo 7-10%. Glede na to, da je imelo osem prostovoljcev previsok vnos
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maščob, bi jih torej morali znižati na račun NMK in mononenasičenih MK. Najpomembnejši
viri teh MK v njihovi prehrani so bile dodane maščobe v obliki svinjske masti, ocvirkov,
slanine ter kokosovega in oljčnega olja. Kot smo ugotovili že pri vsakem posamezniku, bi
morali uporabljati manj dodane maščobe, v resnici pa ne moremo vedeti ali so vso to maščobo
dejansko zaužili ali ne. Priporočljivo bi bilo tudi nekoliko povečati vnos polinenasičenih MK
z uživanjem večjih količin rib ali kvalitetnega ribjega olja. V paleolitski prehrani je
pomembno tudi razmerje med ω-3 in ω-6 MK, ki naj bi bilo 1:1 ali 1:2 v prid ω-6 MK. Po
Smernicah zdravega prehranjevanja (2005) naj bi bilo to razmerje 1:5 (D-A-CH, 2004;
Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005). Povprečno so vsi udeleženci raziskave zaužili 1% dnevnega
energijskega vnosa ω-3 MK in 4,6% ω-6 MK. Njihovo razmerje med temi MK je bilo torej
1:5 v prid ω-6 MK, kar sicer ustreza prehrani po Smernicah zdravega prehranjevanja (2005),
ne ustreza pa smernicam paleolitske prehrane. Da bi izboljšali to razmerje, bi morali uživati
manj oljčnega olja in/ali več rib in jajc. To je še en razlog, zakaj bi morali zmanjšati vnos
dodane maščobe.
Po Smernicah zdravega prehranjevanja (2005) naj bi bil vnos holesterola približno 300
mg/dan (D-A-CH, 2004), po smernicah paleolitske prehrane pa zaradi višjega vnosa živalskih
beljakovin okrog 480 mg/dan. Udeleženci raziskave so skupno dnevno zaužili povprečno
758,2 mg holesterola, kar je več kot dvojna vrednost priporočil Smernic zdravega
prehranjevanja (2005) in previsoka vrednost glede na smernice paleolitskega prehranjevanja.
Največji vir holesterola v prehrani prostovoljcev so bila jajca, nekoliko so ga dobili tudi z
mesom in ribami. Očitno bi morali udeleženci raziskave uživati manj jajc, da bi znižali
količino prehranskega holesterola. V bodoče bi bilo priporočljivo pred začetkom in po koncu
raziskave opraviti tudi biokemijske meritve, da bi ugotovili, kako bi tolikšen vnos
prehranskega holesterola dolgoročno vplival na lipidno sliko udeležencev raziskave. Pregled
krvi, kjer so testirali koncentracijo glukoze, trigliceridov, LDL, HDL, celokupnega holesterola
in CRP smo sicer opravili pred začetkom prehranjevanja na paleolitski način in po njem,
vendar rezultatov zaradi nekompetentnosti za interpretacijo v diplomskem delu nismo
upoštevali. Vsebnost omenjenih biokemijskih parametrov v krvi je pomembna pri
ugotavljanju dejavnikov tveganja za KNB, zato predlagamo, da se pregled krvi v morebitni
bodoči študiji paleolitske prehrane opravi in rezultate primerno interpretira.
3.4.5.1.3 Ogljikovi hidrati
OH so v prehrani prostovoljcev izhajali predvsem iz zelenjave, svežega in suhega sadja,
jagodičevja, oreščkov in drugih OH živil, kot so kokosovi kosmiči, kakav, sladki krompir,
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med, kokosova voda, paradižnikov koncentrat, sušen paradižnik in paradižnik v pločevinki.
Vrste zelenjave, ki so jih izbirali, so bile paprika, bučke, cvetača, regrat, paradižnik, korenje,
zelena solata, paprika, endivija, brstični ohrovt, kumara, špinača, brokoli, jajčevec, stročji
fižol, zelje, rdeča pesa, por, šparglji, rukola, motovilec, kitajsko zelje, feferoni, redkvice,
beluši, ledenka, koromač, hren, češnjev paradižnik, radič idr. Nekateri so za zabelo solate
uporabljali jabolčni, vinski in balzamični kis, večina pa je namesto kisa uporabila limonin
sok. Vrste svežega in suhega sadja ter jagodičevja, ki so ji izbirali, so bile pomaranča, suhe
fige, banana, dateljni, jagode, jabolko, gozdni sadeži, ringlo, maline, suhe marelice, kivi,
ananas, suhe slive, borovnice, goji jagode, volčje jagode, volčje jabolko, pomelo, grenivka,
rozine, lubenica, hruška in mango. Skupaj so sadja in zelenjave zaužili povprečno 876,7
g/dan, pri čemer je zelenjava predstavljala večji delež. Po besedah Eatona in Konnerja (1997)
je posledica uživanja velikih količin sadja in zelenjave tudi uživanje velikih količin večine
vitaminov in elementov. Iz Preglednic 38 in 39 je razvidno, da so količine večine vitaminov
in elementov, ki so jih prostovoljci zaužili, močno presegale priporočene vrednosti. Glede na
Smernice zdravega prehranjevanja (2005) je priporočljivo zaužiti od 450-650 g sadja in
zelenjave dnevno, pri čemer naj bi bilo zelenjave okrog 300 g (Ministrstvo za zdravje, 2013a).
Uživanje sadja se je pri nas v zadnjih letih nekoliko povečalo, med tem ko velika večina
prebivalcev še vedno ne uživa dovolj zelenjave. Glede na oceno dnevno zaužite zelenjave bi
bilo potrebno njen vnos podvojiti (Artnik idr., 2012). Tako kot po smernicah paleolitske
prehrane se tudi po Smernicah zdravega prehranjevanja (2005) priporoča izbira sezonskega
sadja in zelenjave iz lokalnega okolja, saj naj bi imela taka živila višjo biološko vrednost
(Ministrstvo za zdravje, 2013a). Zelo pomembno je, da izbiramo med čim več vrstami sadja in
zelenjave, da vnašamo čim več različnih vitaminov, elementov in ostalih koristnih
fitokemikalij. Udeleženci raziskave so od sadja večinoma izbirali banane, jabolka, jagode in
pomaranče, od zelenjave pa paradižnik, papriko, bučke, zeleno solato in korenje. Njihova
izbira rastlinske hrane ni bila zelo pestra. Vprašanje je, če so v ostalih treh tednih raziskave
uživali podobno hrano ali so dodajali tudi druge vrste sadja in zelenjave. Dobro bi bilo, če bi
v prehrano vključili več jagodičevja, ker naj bi bilo zaradi nizke vsebnosti sladkorjev in
visoke vsebnosti hranil in antioksidantov najbolj primerna vrsta sadja. Poudariti je treba, da za
večino teh živil ni bila rastna sezona, na kar bi morali biti udeleženci bolj pozorni. Podatka o
tem, ali so izbirali slovenska ali tuja živila, žal nimamo, je pa spodbuden podatek to, da veliko
trgovin stremi k prodaji slovenskega sadja in zelenjave (ter mesa, jajc in mlečnih proizvodov).
Če že nimamo dostopa do ekološke kmetije, bi bilo priporočljivo vsaj kupovati slovenska
živila. To je še en razlog, da v bodoče udeležence raziskave bolje pripravimo na raziskavo z
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natančnimi in podrobnimi navodili in vsemi informacijami, ki jim lahko pridejo prav.
Prostovoljci so uporabljali tudi različna zelišča in začimbe in sicer čebulo, česen, cimet,
poper, sol, vegeto, rožmarin, timijan, ingver, peteršilj, muškatni orešek. Večina je kot
ojačevalec okusa uporabljala predvsem sol in sicer so je skupaj zaužili povprečno 2,1 g s
hrano, pri čemer je bil najnižji povprečni vnos posameznika 0,0 g/dan (prostovoljec IX sploh
ni uporabljal soli), najvišji vnos posameznika s hrano pa je bil povprečno 3,8 g/dan
(prostovoljec VI). Prostovoljka II in prostovoljec VI sta v svoji prehrani uporabljala preveč
soli (Preglednica 39). Smernice zdravega prehranjevanja (2005) priporočajo, da je vnos soli
zmeren (5 g/dan) in odsvetujejo dosoljevanje že pripravljene hrane po razdelitvi na porcije
(Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005), smernice paleolitske prehrane pa priporočajo, da se soli
sploh ne uporablja, saj naj bi je dovolj zaužili že s hrano, kar je vidno tudi iz naše raziskave.
Prostovoljci, ki so zaužili preveč soli, so si hrano dosoljevali, ostali so samo s prehrano zaužili
zadostne količine soli.
Glede na Smernice zdravega prehranjevanja (2005) je predlagan dnevni vnos prehranske
vlaknine 20-30 g/dan (Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005), oziroma 12,5 g/1000 kkal energijskega
vnosa za ženske in 10 g/1000 kkal za moške (D-A-CH, 2004), po smernicah paleolitske
prehrane pa naj bi bil vnos prehranske vlaknine več kot 70 g dnevno. Povprečno so udeleženci
raziskave skupaj zaužili 20,02 g prehranske vlaknine dnevno, pri čemer je bila najvišja
vrednost posameznika povprečno 35,07 g/dan (prostovoljka V), najnižja pa povprečno 6,57
g/dan (prostovoljec VII) (Preglednica 39). Iz rezultatov je razvidno, da je vsebnost prehranske
vlaknine v prehrani prostovoljcev ustrezala priporočilom po Ssmernicah zdravega
prehranjevanja (2005), smernicam paleolitske prehrane pa ne. Največji vir prehranske
vlaknine v njihovi prehrani je bilo suho sadje. S povečanjem količine le-tega bi verjetno užili
več prehranske vlaknine, z njo pa tudi veliko sladkorjev, ki jih suho sadje vsebuje. Smernice
zdravega prehranjevanja (2005) priporočajo kot vir prehranske vlaknine polnovredna žita in
kaše (Ministrstvo za zdravje, 2013b), vendar so ta živila v paleolitski prehrani prepovedana.
Zagovorniki paleolitske prehrane kot dober vir prehranske vlaknine priporočajo polnovredne
rastlinske vire, kot so yam in sladki krompir, zelena listnata zelenjava, korenje in druga
korenasta zelenjava, sadje z lupino, jagodičevje, semena in oreščki ter fermentirana zelenjava
(Kresser, 2013), nekateri pa so mnenja, da prehranska vlaknina ni tako pomembna v prehrani,
kot danes mislimo in kot primer zdravih populacij, ki uživajo zelo malo prehranske vlaknine,
navajajo Inuite, Masaje idr. (Taubes, 2007).
Glede na Smernice zdravega prehranjevanja (2005) naj bi enostavni sladkorji v prehrani
predstavljali največ 10% dnevnega energijskega vnosa. V paleolitski prehrani naj živila z
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visoko vsebnostjo enostavnih sladkorjev sploh ne bi bila na razpolago, z izjemo medu, pa še
to v omejenih količinah in le sezonsko. Paleolitski ljudje in moderni LN naj bi povprečno
zaužili le okrog 2% enostavnih sladkorjev dnevno (Konner in Eaton, 2010). Udeleženci
raziskave so skupaj zaužili povprečno 48,65 g enostavnih sladkorjev dnevno, pri čemer je bila
najvišja vrednost posameznika povprečno 80,62 g/dan (prostovoljka V), najnižja pa
povprečno 24,08 g/dan (prostovoljec VII) (Preglednica 39). Povprečno so torej uživali 11,2%
enostavnih sladkorjev dnevno, kar je več od priporočil obeh vrst prehranjevanja.
Najpogostejši viri enostavnih sladkorjev v prehrani prostovoljcev so bili banana in jabolko,
predvsem pa suho sadje. Tudi nekatere vrste zelenjave, kot so brokoli, zelje in por, vsebujejo
veliko sladkorjev. Ta živila bi morali torej uživati zmerno in se raje odločati za rastlinske
vrste, ki imajo manjšo vsebnost sladkorjev in veliko vsebnost prehranske vlaknine oz. bi
morali dati več poudarka na zelenjavo in manj na sadje, saj naj bi slednje v povprečju
vsebovalo več sladkorjev od zelenjave.
3.4.5.1.4 Vitamini in elementi
Glede na prehranske dnevnike udeležencev raziskave lahko ugotovimo, da je bila vsebnost
vitaminov in elementov v njihovi prehrani zelo visoka in je dosegala in celo presegala
priporočila Smernic zdravega prehranjevanja (2005). Povprečno so vsi prostovoljci skupaj
zaužili dovolj vseh preučevanih vitaminov (Preglednica 40), pri posameznikih pa se je
zgodilo, da so katerega izmed vitaminov uživali premalo. Edini vitamin, ki izstopa, je vitamin
D, saj kar 5 prostovoljcev ni zadostilo povprečnih dnevnih potreb po vnosu tega vitamina s
prehrano. Obstaja le malo prehranskih virov vitamina D, ki bi bili primerni za uživanje pri
paleolitski prehrani. Med njimi so jajca, ribe in ribje olje, v manjših količinah pa tudi meso.
Najboljši vir vitamina D je endogena proizvodnja s pomočjo sončne svetlobe. Ker program
OPKP ne beleži koliko minut so prostovoljci preživeli na soncu, ne moremo natančno vedeti
ali so dobili dovolj vitamina D ali ne, analiziramo lahko samo prehranske vire le-tega.
Povprečno so vsi prostovoljci skupaj zaužili dovolj vseh preučevanih elementov (Preglednica
41), edini dve izjemi sta bili kalcij in natrij. Zaradi dodajanja soli k prehrani so trije
prostovoljci uživali povprečno preveč natrija. To ni slabost paleolitske prehrane, temveč
neupoštevanje navodil iz smeri udeležencev raziskave ali pomanjkljive informacije, saj
smernice paleolitske prehrane priporočajo, da si hrane dodatno ne solimo. Druga izjema med
elementi pa je bil kalcij. Razen ene osebe (prostovoljka VIII) nihče ni zadovoljil povprečnih
dnevnih potreb po vnosu kalcija ne po enem ne po drugem načinu prehranjevanja. Nekateri
avtorji trdijo, da je bil zaradi višje vsebnosti kalcija v divjih rastlinah vnos kalcija naših
124

Katja Malus: Paleolitska prehrana: primerjava s smernicami zdravega prehranjevanja

prednikov veliko višji od današnjega (Konner in Eaton, 2010), drugi so pokazali, da bi pri
moderni prehrani, ki bi temeljila na paleolitskih skupinah živil, zaužili dovolj vseh vitaminov
in elementov, razen kalcija (Cordain, 2002a). Pri dolgotrajnem uživanju prehrane, ki povečuje
kisli neto izkupiček (prehrana z visoko vsebnostjo beljakovin, žit in mlečnih izdelkov), naj bi
se vklopili metabolni ukrepi, potrebni za nevtralizacijo tega kislega izkupička. Dolgoročno
lahko ti mehanizmi povzročijo pospešeno črpanje kalcija iz kosti in njegovo izgubo z urinom,
ledvične kamne, s starostjo povezano izgubo mišične mase in poslabšanje delovanja ledvic
(Sebastian idr., 2002). Prehranski kalij naj bi proizvajal neto alkalni učinek, ki je nasproten
učinku presnove beljakovin (Cordain, 2002a; Lindeberg, Cordain, idr., 2003), zato naj bi ga
bilo priporočljivo uživati čim več. Povprečno so vsi prostovoljci uživali več kot 2x več kalija
od priporočil Smernic zdravega prehranjevanja (2005), kar bi lahko vplivalo na potencialno
negativne učinke prenizkega vnosa prehranskega kalcija (Frassetto idr., 2008).
Iz programa OPKP smo izpisali povprečne dnevne vnose vitaminov in jih primerjali s
priporočili po Smernicah zdravega prehranjevanja (2005) (Preglednica 40).
Preglednica 40: Povprečen dnevni vnos vitaminov udeležencev raziskave v primerjavi s
priporočenim dnevnim vnosom ter najnižje in najvišje povprečne vrednosti posameznih
vitaminov.
Vitamin

Enote

Priporočila1

Povprečje2

Min3

Max4

A

μg

924,2

2055,2

850,8

3812,5

B1

mg

1,2

1,3

0,9

1,8

B2

mg

1,4

1,8

1,5

2,1

B3

μg

16000,0

22607,6

12963,6

31985,0

B6

mg

1,4

2,8

2,2

3,3

B9

μg

360,5

406,7

202,4

583,5

B12

μg

2,7

4,5

2,5

9,7

C

mg

92,4

201,1

108,9

309,6

D

μg

5,6

9,1

2,6

22,5

E

mg

14,0

17,6

11,3

23,1

K

μg

70,0

401,0

67,7

865,9

1 Priporočen dnevni vnos hranila po Smernicah zdravega prehranjevanja (2005)
2 Skupno dnevno povprečje vseh udeležencev raziskave
3 Najnižja povprečna vrednost vitamina posameznega udeleženca raziskave
4 Najvišja povprečna vrednost vitamina posameznega udeleženca raziskave
Vir: ("Odprta platforma za klinično prehrano," 2013)
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Enako smo storili s povprečnimi dnevnimi vnosi elementov. Podatki so prikazani v
Preglednici 41.
Preglednica 41: Povprečen dnevni vnos elementov udeležencev raziskave v primerjavi s
priporočenim dnevnim vnosom ter najnižje in najvišje povprečne vrednosti posameznih
elementov.
Element

Enote

Priporočila 1

Povprečje2

Min3

Max4

Kalcij

mg

905,8

635,7

404,1

1291,4

Fosfor

mg

700,0

1342,7

1074,9

1672,9

Magnezij

mg

314,2

373.9

296,0

567,1

Železo

mg

9,2

15,7

12,5

20,6

Jod

μg

138,6

88,3

40,4

157,0

Cink

mg

9,2

12,0

8,4

20,6

Selen

μg

30

70

134,0

56,5

200,7

Baker

μg

1000

1500

1757,5

1321,9

2829,7

Mangan

μg

2000

5000

3176,0

1103,5

6533,9

Krom

μg

30

70

40,3

24,5

72,7

Molibden

μg

50

100

27,4

8,1

47,0

Natrij

mg

550

2400

2087,5

823,3

3765,8

Klor

mg

830

3258,8

1313,2

5858,3

Kalij

mg

2000

3258,8

2748,1

4649,1

Fluor

μg

3800

246,5

127,6

419,2

1 Priporočen dnevni vnos hranila po Smernicah zdravega prehranjevanja (2005) – spodnja in zgornja meja
2 Skupno dnevno povprečje vseh udeležencev raziskave
3 Najnižja povprečna vrednost elementa posameznega udeleženca raziskave
4 Najvišja povprečna vrednost elementa posameznega udeleženca raziskave
Vir: ("Odprta platforma za klinično prehrano," 2013)

3.4.5.1.5 Voda in ostale pijače
Tako Smernice zdravega prehranjevanja (2005) kot smernice paleolitske prehrane priporočajo
pitje pitne vode, mineralne vode, nesladkanega sadnega ali zeliščnega čaja in naravnih sadnih
ali zelenjavnih sokov brez dodanega sladkorja (Cordain idr., 2011; Gabrijelčič Blenkuš idr.,
2005). V največji meri so udeleženci raziskave uživali navadno vodo, ki so je skupaj z
126

Katja Malus: Paleolitska prehrana: primerjava s smernicami zdravega prehranjevanja

ostalimi pijačami popili skupno povprečno 3,3 L/dan, pri čemer je bila najvišja vrednost
posameznika povprečno 4,3 L/dan (prostovoljka IV), najnižja pa povprečno 1,2 L/dan
(prostovoljec IX) (Preglednica 39). Uživali so mineralno vodo, donat, ingverjev čaj ali druge
zeliščne čaje, kavo, jabolčni sok, sadni čaj, zeleni čaj, vodo z limoninim ali limetinim sokom
in kokosovo vodo. Dva prostovoljca sta si občasno privoščila kozarec belega ali rdečega vina.
Pijače, ki so jih uživali prostovoljci, so bile primerne, količina jabolčnega soka in kokosove
vode, ki imata visoko vsebnost sladkorja, pa je bila zelo omejena. Do visokega vnosa tekočine
je pri prostovoljcih prišlo tudi zaradi visoke frekvence in intenzivnosti fizične vadbe.
3.4.5.1.6 Žita, stročnice in mlečni izdelki
Iz Preglednica 39 je očitno, da udeleženci raziskave niso uživali žit in izdelkov iz njih, mleka
in mlečnih izdelkov in stročnic. Po Smernicah zdravega prehranjevanja (2005) naj bi bila žita
temelj naše prehrane in naj bi jih uživali vsak dan, prav tako mlečne izdelke in stročnice
(Gabrijelčič Blenkuš idr., 2005). Po smernicah paleolitske prehrane pa naj teh izdelkov ne bi
uživali, saj naj pred kmetijsko revolucijo ne bi bili dostopni v prehrani naših prednikov oz. le
v zelo omejenih količinah (Cordain, 2002a; Cordain idr., 2002; Konner in Eaton, 2010). Prav
tako naj bi bila po mnenju zagovornikov paleolitske prehrane ta živila ena izmed glavnih
krivcev za pojav KNB, saj naj bi vsebovala beljakovine, ki dražijo črevesje, antinutriente in
zaviralce encima proteaza (encim, ki razgrajuje beljakovine, angl. protease inhibitors)
(Cordain, 1999; Jönsson idr., 2005; Melnik, 2009). Nekatere študije prikazujejo pozitivne
učinke vnosa žit v prehrani in pri tem navajajo, da so polnovredna žita veliko bolj primerna za
uživanje kot predelana, saj naj bi prva vsebovala veliko več hranil, fitoestrogenov, fenolov in
antioksidantov (Flight in Clifton, 2006). Podobne študije so bile narejene tudi za stročnice, ki
naj bi imele visoko hranilno vrednost, vsebovale pa naj bi antinutriente, kot so fitati, lektini,
polifenoli, zaviralci tripsina idr. Kljub vsebnosti teh snovi naj bi bilo priporočljivo uživati
stročnice, če jih pred uporabo primerno obdelamo. Satya in sodelavci (2010) so ugotovili, da
je najbolj primeren način obdelave stročnic pred zaužitjem 9-urno namakanje v 0,1%
raztopini citronske kisline ali vodi, nato pa obdelava v mikrovalovni pečici. Glede na
prehranske dnevnike udeležencev raziskave lahko trdimo, da so le-ti upoštevali smernice
paleolitske prehrane ter žitnih izdelkov, stročnic in mlečnih izdelkov niso uživali, kar pomeni,
da je bila zaradi izbire živil njihova prehrana bolj podobna paleolitski kot pa prehrani po
Smernicah zdravega prehranjevanja (2005).
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4

SKLEPI

V pričujočem diplomskem delu smo se posvetili preiskovanju prehrane v času paleolitika,
predstavitvi moderne paleolitske prehrane in primerjavi le-te s Smernicami zdravega
prehranjevanja (2005). Po pregledu literature, podrobni analizi prehranskih dnevnikov
udeležencev raziskave in s primerjavo paleolitske prehrane in prehrane po Smernicah
zdravega prehranjevanja (2005) smo prišli do nekaterih pomembnih ugotovitev.
V diplomskem delu smo pokazali:
-

S pregledom literature o prehranjevanju in življenju naših prednikov ter Smernic
zdravega prehranjevanja (2005) smo ugotovili, da so se prehrana, načini
prehranjevanja in prehranjevalne navade človeka od najstarejših človeških prednikov
do danes močno spremenile. S tem smo potrdili hipotezo 1, ki pravi: »Prehrana, načini
prehranjevanja in prehranjevalne navade človeka od najstarejših človeških prednikov
do danes so se močno spremenile.«

-

S pregledom literature in z upoštevanjem priporočil glede vsebnosti makrohranil ter
primernih in neprimernih skupin živil v obeh načinih prehranjevanja smo ugotovili, da
se paleolitska prehrana močno razlikuje od Smernic zdravega prehranjevanja (2005). S
tem smo potrdili hipotezo 2, ki pravi: »Paleolitska prehrana se razlikuje od Smernic
zdravega prehranjevanja (2005).«

-

S pomočjo analize odgovorov anketnih vprašalnikov, telesnih meritev in analize
prehranskih dnevnikov devetih prostovoljcev smo ugotovili, da ima kratkotrajno
uživanje paleolitske prehrane pozitivne učinke na počutje posameznikov (boljše
splošno počutje, boljši spanec in lažje vstajanje, boljša prebava idr.), ki jo uživajo. S
tem smo potrdili hipotezo 3, ki pravi: »Kratkotrajno uživanje paleolitske prehrane ima
pozitivne učinke na počutje posameznikov, ki jo uživajo.«

-

S podrobno analizo prehranskih dnevnikov udeležencev raziskave in analizo
odgovorov na anketna vprašalnika smo ugotovili, da so izbirali živila, primerna za
paleolitsko prehrano, izogibali pa so se živilom, ki so neprimerna za paleolitsko
prehrano. Čeprav nihče ni užival makrohranil v razmerju, primernem za paleolitsko
prehrano, smo ugotovili, da je bila prehrana prostovoljcev bolj podobna paleolitski
prehrani kot prehrani po Smernicah zdravega prehranjevanja (2005).

-

S podrobno analizo antropometričnih meritev udeležencev raziskave smo ugotovili,
da se je vsem udeležencem raziskave znižal odstotek telesne maščobe, z izjemo ene
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prostovoljke pa se je vsem zmanjšala tudi telesna masa. S tem smo dokazali hipotezo
4, ki pravi:« Ljudje, ki se prehranjujejo paleolitsko, opazijo pozitivne vplive
paleolitske prehrane na zmanjšanje dejavnikov tveganja za kronične nenalezljive
bolezni.«
Na podlagi rezultatov lahko zaključimo, da bi bilo potrebno opraviti podrobno analizo na
večjem številu prostovoljcev s primernejšimi merilnimi napravami, da bi dobili bolj natančne
in statistično pomembnejše podatke. Prav tako bi morali podaljšati čas raziskave, da bi ocenili
tudi dolgoročne učinke paleolitske prehrane na zdravstveno stanje prostovoljcev, predvsem na
dejavnike tveganja za pojav KNB, ki naj bi bile danes največji vzrok smrtnosti v razvitem
svetu. Za dodatno potrditev vpliva paleolitske prehrane na dejavnike tveganja za pojav KNB
bi bilo potrebno opraviti meritve krvnega tlaka in pa biokemijske meritve koncentracij
izbranih biokemijskih parametrov (glukoze, LDL, HDL, celokupnega holesterola,
trigliceridov, CRP, glikiranega hemoglobina idr.) in preučiti, kakšen vpliv ima paleolitska
prehrana na te parametre.
Udeleženci raziskave bi morali pred začetkom raziskave dobiti:
-

natančna podrobna navodila o paleolitski prehrani,

-

navodila o primernih in neprimernih živilih ter primere lokacij, kje si ta živila lahko
pridobijo,

-

primere jedilnikov in/ali recepte jedi s čim več idejami in

-

mentorja, ki bi jim odgovarjal na morebitna vprašanja.
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5

ZAKLJUČEK

Nedavne študije so pokazale, da ne moremo zagotovo trditi, kaj so naši predniki v času
paleolitika uživali (Scott idr., 2005; Ungar idr., 2006; Ungar in Teaford, 2002). Prav tako pa
med prehrano različnih populacij LN obstajajo ogromne razlike. Tradicionalni Inuiti in Masaji
na primer uživajo prehrano z visoko vsebnostjo maščob (60-70% dnevnega energijskega
vnosa v prehrani Masajev in do 90% v prehrani Inuitov) (Taubes, 2007), po drugi strani pa
tradicionalne družbe, kot je ljudstvo Kitava, uživajo prehrano z visoko vsebnostjo (60-70%)
OH (Lindeberg idr., 1999). Kljub različni prehrani s popolnoma drugačnimi deleži
makrohranil te populacije veljajo za ene izmed najbolj zdravih populacij ljudi na svetu.
Nemogoče je torej trditi, ali je prehrana naših prednikov vsebovala veliko maščob ali veliko
OH, ne da bi pri tem točno določili, o katerih prednikih govorimo. In če nas navsezadnje
zanima, katera prehrana je najbolj optimalna za ljudi v moderni dobi, končnega odgovora ni.
Tako kot obstajajo ogromne razlike v prehrani med različnimi populacijami, obstajajo tudi
ogromne razlike med posamezniki. Nekateri ljudje se počutijo bolje, če npr. ne uživajo
mlečnih izdelkov, drugi jih nujno potrebujejo. Nekateri raje uživajo prehrano z nizko
vsebnostjo OH, drugim se zdi bolj primerno uživanje večjih količin OH. Nekateri potrebujejo
večjo količino beljakovin (25-30%), drugi se počutijo bolje, če jih uživajo manj (10-15%).
Naša raziskava je dobro pokazala, kako različno so se prehranjevali prostovoljci (Preglednica
39), a so kljub temu vsi opazili pozitivne spremembe na sebi, pa naj so bile v obliki nižje
telesne mase, manjšega odstotka telesne maščobe ali boljšega splošnega počutja. Pomembno
je, da prehrano prilagodimo svojim individualnim potrebam, če je le-ta ustrezna ali ne pa sta
pokazatelja lahko zdravstveno stanje in počutje.
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6
6.1

PRIPRAVA NA ŠOLSKO URO
Predlog učne ure pri izbirnem predmetu Načini prehranjevanja

Pripravili smo predlog učne enote o paleolitskem načinu prehranjevanja, ki bi jo izvedli v 9.
razredu osnovne šole pri izbirnem predmetu Načini prehranjevanja v učni temi Tradicionalni
in drugačni načini prehranjevanja.
UČITELJEVA PRIPRAVA, 2 učni uri
UČNA TEMA: Tradicionalni in drugačni načini prehranjevanja

RAZRED:

UČNA ENOTA: Paleolitska prehrana

DATUM:



Operativni učni cilji:
Učenci utrdijo pomen zdrave prehrane za človekov razvoj.
Učenci razumejo priporočila zdrave prehrane.
Učenci poznajo smernice paleolitskega prehranjevanja.
Učenci analizirajo pozitivne in negativne posledice uživanja paleolitske prehrane.
Učenci ocenijo ustreznost in neustreznost uživanja paleolitske prehrane iz vidika dobrega
zdravja.



Didaktične oblike:
Frontalna, skupinska individualna.



Didaktične metode:
Metoda razlage in razgovora, metoda prikazovanja ter metoda praktičnega dela.



Učila in učni pripomočki:
Računalnik, računalniški projektor, PP predstavitev, učbenik, delovni zvezek, zvezek,
delovni list, plakati, barvice, flomastri, škarje, tabla, kreda
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IZVEDBENI NAČRT

Učna strategija
Faze
izvedbenega

Učitelj

Metode/

Učenec

oblike dela

načrta
Ponovitev
Uvajanje

razlage pojma
zdrava
prehrana.

Odgovarjajo,

Frontalna

dajejo

razlaga,

primere.

razgovor

Čas

10 min

Učila in učni
pripomočki

Tabla, kreda

Razlaga nove
snovi.
Novo znanje

Postavljanje
vprašanj in

Sodelujejo v
diskusiji.

Frontalna
razlaga,

25 min

razgovor

PP
predstavitev

podvprašanj.
Učence
razdelim v
skupine, dam
Urjenje/vadenje

natančna
navodila za
izdelavo
plakata, jim

Izdelujejo
plakate z

Delo po

jedilnikom

skupinah,

paleolitske

praktično delo

40 min

Plakati,
barvice, škarje

prehrane.

pomagam.

Ponavljanje

Zaključek

Razdelim

Rešujejo

delovne liste,

delovne liste.

dam natančna

Preverjanje

navodila,

delovnih

omejim čas.

listov.

Naredimo

Sodelujejo v

povzetek.

diskusiji.
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Individualno
delo, razgovor

10 min

Delovni list

5 min

Delovni list

Frontalna
razlaga,
razgovor
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8

PRILOGE

Priloga 1: 1. Anketni vprašalnik

1. ANKETNI VPRAŠALNIK
Šifra: ________
Ime in priimek: ____________________________________________________
Elektronski naslov: _________________________________________________
1. Spol:

M

Ž

2. Starost: ____ let
3. Ali ste se že kdaj prehranjevali na paleolitski način?
a) DA; navedite kolikokrat in koliko časa ste se prehranjevali na ta način:
___________________________________________________________________________
b) NE
4. Kje ste dobili informacijo o možnosti prehranjevanja na paleolitski način?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Navedite razloge, zakaj ste se odločili za paleolitski način prehranjevanja.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Katere pozitivne učinke paleolitskega načina prehranjevanja pričakujete?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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7. Kako ste se pripravljali na paleolitski način prehranjevanja?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8. Kje ste pridobili največ informacij o paleolitskem načinu prehranjevanja?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Kako pogosto ste tako športno aktivni, da se oznojite in vsaj malo zadihate?
1x na

2x na

3x na

4x na

5x na

6x na

7x na

teden

teden

teden

teden

teden

teden

teden

Nisem
fizično
aktiven/a

10. Ali boste fizično aktivni med enomesečnim prehranjevanjem na paleolitski način?
a) DA; izpolnite Prilogo 1a: Izračun intenzivnosti telesne vadbe. Pomagajte si s Prilogo 1b:
Ocena telesne aktivnosti
b) NE; Priloge 1a: Izračun intenzivnosti telesne vadbe vam ni potrebno izpolniti
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Priloga 2: Izračun intenzivnosti telesne vadbe

IZRAČUN INTENZIVNOSTI TELESNE VADBE
Šifra: ________
Ime in priimek: ____________________________________________________
Elektronski naslov: _________________________________________________

DATUM

ČAS VADBE

IZMERJENI SRČNI

BLAGA

ZMERNA

INTENZIVNA

UTRIP

VADBA

VADBA

VADBA

Z znakom X označite intenzivnost vaše vadbe
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Priloga 3: Ocena telesne aktivnosti

OCENA TELESNE AKTIVNOSTI
Intenzivnost telesne aktivnosti:
Intenzivnost telesne dejavnosti ocenimo s številom srčnih utripov (pulzov) v eni minuti. Pulz
izračunamo tako, da 15 sekund štejemo utripe nad arterijo (na zapestju ali vratu) in to število
pomnožimo s 4. Največji srčni utrip izračunamo po formuli:

Največji srčni utrip = 220 – leta (starost osebe)

Po intenzivnosti telesno dejavnost razvrščamo glede na to, kolikšen delež svojega največjega
srčnega utripa dosežemo:
Intenzivnost vadbe

BLAGA

ZMERNA

INTENZIVNA

DEFINICIJA

Dosegamo do 50%

Dosegamo od 50-70%

Dosegamo nad 70%

INTENZIVNOSTI

svojega največjega

svojega največjega

svojega največjega

VADBE

srčnega utripa

srčnega utripa

srčnega utripa

Hitra hoja, ples,

Tek, težko fizično delo,

plavanje, vrtnarjenje,

kolesarjenje navkreber,

kolesarjenje, tenis, igre

tekmovalni ples, hitro

z žogo

plavanje

Sprehod, počasna hoja,
PRIMERI

nezahtevna
gospodinjska opravila

(povzeto po knjižici Telesna dejavnost za zdravje (Krka) - http://www.krka.si/)
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Priloga 4: 2. Anketni vprašalnik

2. ANKETNI VPRAŠALNIK
Šifra: ________
Ime in priimek: ____________________________________________________
Elektronski naslov: _________________________________________________
1. S kakšnimi težavami ste se srečali med enomesečnim prehranjevanjem na paleolitski
način?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Opišite svoje telesne, psihične in druge spremembe, ki ste jih opazili na sebi v času, ko
ste se prehranjevali na paleolitski način.
TELESNE SPREMEMBE: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
PSIHIČNE SPREMEMBE: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
DRUGO: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Ali ste med prehranjevanjem na paleolitski način opazili kakšne spremembe pri
telesni vadbi?
a) DA; navedite kakšne: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
b) NE
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4. Ali ste imeli med enomesečnim izzivom kdaj občutek lakote? Označite pogostost!
NIKOLI

REDKO

SREDNJE

POGOSTO

približno
nisem bil/a

nekaj dni sem

polovico dni

več dni sem

lačen/a

bil/a lačen/a

sem bil/a

bil/a lačen/a

lačen/a

VEČINOMA
skoraj vsak
dan sem bil/a
lačen/a

VEDNO
ves čas sem
bil/a lačen/a

5. Ali boste nadaljevali s tem načinom prehranjevanja, navedite, prosim, zakaj ste se
tako odločili?
a) DA; navedite zakaj: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
b) NE; navedite zakaj: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Komu bi priporočili uživanje paleolitske prehrane?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Glede na svoje izkušnje opišite prednosti in slabosti paleolitske prehrane.
PREDNOSTI PALEOLITSKE PREHRANE

SLABOSTI PALEOLITSKE PREHRANE
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Priloga 5: Obrazec za vpisovanje prehranskega dnevnika

PREHRANSKI DNEVNIK
Šifra prostovoljca: ________

DATUM:

CELODNEVNI JEDILNIK PONEDELJEK
OBROK

ŽIVILO***

KOLIČINA (osnovne enote*)

DOMAČA MERA**

*Osnovne enote: g, ml
** Domače mere: žlička, žlica, skodelica
*** Živilo: vpišite tudi vso popito tekočino (voda, čaj, kava, izotonični napitki pred, med in po treningu) in
količino soli, če ste hrano dosoljevali med kuhanjem ali pri mizi
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Priloga 6: Prehranski dnevnik OSEBE I
Šifra: I
OPOMBA: Ž označuje jedilno (veliko) žlico, ž označuje kavno (malo) žličko, Š označuje
ščepec, oznake mg, g, dl in L označujejo standardne merske enote (miligram, gram, deciliter,
liter)
PONEDELJEK
Zajtrk: 40 g slanina, 125 g jajca, 80 g pomaranča, 35 g suhe fige, 1L voda
Kosilo: 170 g piščančje prsi, 90 g čebula, 65 g šampinjoni, 65 g paprika, 100 g bučke, 120 g
cvetača, 8 g ingver, 5 g česen, 2Š sol, 1Ž kokosovo olje, 10 g lešniki, 35 g suhe fige, 250 g
pomaranča, 2,5L voda
Večerja: 120 g regrat, 2Ž ocvirki, 2Ž jabolčni kis, 130 g jajca, 1Š sol
POVZETEK: 1811 kkal, 86 g B (19%), 119 g M (59,1%), 99 g OH (21,9%)
TOREK
Zajtrk: 1dl kava, 120 g banana, 1L ingverjev čaj
Kosilo: 140 g piščančje prsi, 75 g šampinjoni, 200 g paradižnik, 120 g jajce, 2Š sol, 1L voda
Večerja: 200 g regrat, 110 g tuna v oljčnem olju, 120 g jajce, 3Ž ocvirki, 3Ž jabolčni kis, 100
g banana, 1Š sol
POVZETEK: 1606 kkal, 92 g B (22,9%), 106 g M (59,4%), 71 g OH (17,7%)
SREDA
Zajtrk: 1 dl kava, 130 g banana, 1L ingverjev čaj
Kosilo: 170 g piščančje prsi, 90 g čebula, 65 g šampinjoni, 65 g paprika, 100 g bučke, 120 g
cvetača, 8 g ingver, 5 g česen, 2Š sol, 1Ž kokosovo olje, 200 g paradižnik, 120 g jajca
Malica: 1L voda, 130 g pomaranča, 10 g lešniki
Večerja: 140 g pomaranča, 20 g lešniki, 50 g dateljni, 10 g kokosovi kosmiči
POVZETEK: 1525 kkal, 77 g B (20,2%), 81 g M (47,8%), 122 g OH (32%)
ČETRTEK
Zajtrk: 100 g banana, 1L voda
Kosilo: 140 g žrebičkov zrezek, 2Ž oljčno olje, 2Š sol, 220 g bučke, 120 g šampinjoni, 110 g
jajca, 80 g paradižnik, 2L voda, 50 g dateljni, 20 g lešniki, 10 g kokosovi kosmiči
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Večerja: 150 g regrat, 50 g slanina, 2Ž ocvirki, 2Ž jabolčni kis, 55 g jajca
POVZETEK: 1882 kkal, 81 g B (17,2%), 138 g M (66%), 79 g OH (16,8%)
PETEK
Zajtrk: /
Kosilo: /
Večerja: /
POVZETEK: /
SOBOTA
Zajtrk: 130 g pomaranča, 1dl jabolčni sok
Večerja: 140 g žrebičkov zrezek, 200 g brstični ohrovt, 3Ž oljčno olje, 2Š sol, 110 g
paradižnik, 45 g dateljni, 6 g kokos, 10 g mandeljni, 20 g sončnična semena, 10 g kakav, 1Ž
kokosovo olje, 2dl jabolčni sok, 1L voda
Povečerek: 160 g pomaranča
POVZETEK: 1330 kkal, 61 g B (18,3%), 82 g M (55,5%), 87 g OH (26,2%)
NEDELJA
Zajtrk: 125 g pomaranča, 110 g banana
Kosilo: 3dl juha, 35 g govedina, 35 g piščanec, 40 g cvetača, 40 g korenje, 100 g zajec, 200 g
zelena solata, 120 g radič, 200 g jagode, 3Ž oljčno olje, 1Š sol, 10 g čokolada, 1L voda
Večerja: 110 g banan, 20 g mandeljni, 15 g sončnična semena, 25 g dateljni, 7 g kakav, 4 g
kokosovi kosmiči
POVZETEK: 1467 kkal, 69 g B (18,8%), 79 g M (48,5%), 120 g OH (32,7%)
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Priloga 7: Prehranski dnevnik OSEBE II
Šifra: II
OPOMBA: Ž označuje jedilno (veliko) žlico, ž označuje kavno (malo) žličko, Š označuje
ščepec, oznake mg, g, dl in L označujejo standardne merske enote (miligram, gram, deciliter,
liter)
PONEDELJEK
Zajtrk: 2 jajce, 120 g slanina, 136 g korenje, 3dl sadni čaj, 4dl voda
Kosilo: 150 g bučke, 70 g paradižnik, 78 g zelena solata, 110 g svinjina, 21 g čebula, 3Ž
oljčno olje, 1Ž balzamični kis
Popoldanska malica: 4,5dl sadni čaj, 68 g mandeljni, 158 g jabolko, 26 g indijski oreški, 4,7dl
zeleni čaj, 5dl voda
Večerja: 94 g losos, 151 g zelena paprika, 42 g paradižnik, 5 g čebula, 2Ž oljčno olje, 1ž
peteršilj, 0,5ž rožmarin
POVZETEK: 2545 kkal, 132,3 g B (20,8%), 192,4 g M (68%), 71 g OH (11,2%)
TOREK
Zajtrk: 2 jajce, 88 g endivija, 4 g kokosovo maslo, 2,5dl sadni čaj, 0,25ž poper
Kosilo: 2,5dl sadni čaj, 0,5ž poper, 1ž sol, 0,5ž timijan, 90 g cvetača, 4 g peteršilj, 270 g
sladki krompir, 4Ž oljčno olje, 68 g piščanec, 183 g korenje, 1,5L voda
Večerja: 2,5dl sadni čaj, 103 g banana, 126 g avokado, 100 g kakav, 70ml kokosovo mleko,
1ž med, 5dl voda
POVZETEK: 2059 kkal, 57,6 g B (11,2%), 121,3 g M (53%), 184,3 g OH (35,8%)
SREDA
Zajtrk: 120 g gozdni sadeži, 2 jajce, 73 g tuna, 1ž oljčno olje, 1ž sol, 0,5ž poper, 10ml limonin
sok, 23 g paradižnik, 245 g kumara, 1ž peteršilj
Dopoldanska malica: 260ml juha, 28 g indijski oreški, 5dl voda
Kosilo: 232 g piščanec, 122 g šampinjoni, 101 g bučka, 0,5ž sol, 0,5ž poper, 3Ž oljčno olje,
22 g čebula
Popoldanska malica: 98 g banana, 1 jajce, 1ž cimet, 6 g kokosovo maslo, 0,5ž med, 15 g
indijski oreški, 7dl voda
Večerja: 307 g paradižnik, 274 g kumara, 1ž sol, 0,5ž poper, 17 g indijski oreški, 5dl voda
POVZETEK: 2035 kkal, 115,3 g B (22,7%), 132,3 g M (58,5%), 95,8 g OH (18,8%)
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ČETRTEK
Zajtrk: 3 jajce, 60 g šampinjoni, 0,5ž poper, 0,5ž sol, 2Ž oljčno olje, 1ž peteršilj, 2,5dl sadni
čaj
Dopoldanska malica: 2dl voda, 250 g banana, 180 g ringlo
Kosilo: 230 g piščanec, 157 g paradižnik, 136 g zelena paprika, 10 g čebula, 1ž sol, 1Ž oljčno
olje
Popoldanska malica: 135 g jabolko, 5dl voda
Večerja: 79 g piščanec, 55 g zelena solata, 3Ž oljčno olje, 2Ž balzamični kis, 1ž sol, 2dl sadni
čaj, 113 g banana
POVZETEK: 1920 kkal, 100,5 g B (20,9%), 108,1 g M (50,7%), 136,2 g OH (28,4%)
PETEK
Zajtrk: 2 jajce, 2,3dl zeleni čaj, 74 g avokado, 56 g slanina, 5dl voda
Kosilo: 116 g piščanec, 263 g špinača, 1 jajce, 6 g kokosovo maslo, 1Ž oljčno olje, 5dl voda
Popoldanska malica: 113 g banana, 51 g indijski oreški, 5dl sadni čaj
Večerja: 240 g mleto meso, 173 g paprika, 81 g paradižnik, 0,5ž sol, 1Ž oljčno olje, 7dl voda
POVZETEK: 2012 kkal, 118,1 g B (23,5%), 143,3 g M (64,1%), 62,5 g OH (12,4%)
SOBOTA
Zajtrk: 2 jajce, 105 g banana, 9 g kokosovo maslo, 0,5ž cimet, 5dl voda
Kosilo: 150 g piščanec, 30 g brokoli, 180 g bučke, 20 g paradižnik, 0,5ž poper, 0,25ž sol, 5dl
voda
Popoldanska malica: 110 g maline
Večerja: 50 g slanina, 100 g brstični ohrovt, 3Ž oljčno olje, 5dl voda
POVZETEK: 1373 kkal, 58,7 g B (17,1%), 111,7 g M (73,2%), 33,2 g OH (9,7%)
NEDELJA
Zajtrk: 1 jajce, 20 g mandeljni, 15 g slanina, 3dl voda
Kosilo: 170 g som, 150 g jajčevec, 90 g zelena paprika, 3Ž oljčno olje, 3 g česen, 20 g čebula,
0,25žrožmarin, 0,25ž timijan, 0,25žpoper, 0,25ž sol, 3dl voda
Popoldanska malica: 28 g suhe marelice
Večerja: 40 g regrat, 2 jajce, 2Ž oljčno olje, 1Ž jabolčni kis
POVZETEK: 1479 kkal, 57,3 g B (15,5%), 126,5 g M (77%), 27,9 g OH 7,5%)
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Priloga 8: Prehranski dnevnik OSEBE III
Šifra: III
OPOMBA: Ž označuje jedilno (veliko) žlico, ž označuje kavno (malo) žličko, Š označuje
ščepec, oznake mg, g, dl in L označujejo standardne merske enote (miligram, gram, deciliter,
liter)
PONEDELJEK
Zajtrk: 2 jajce, 50 g čebula, 30ml limonin sok, 1š sol, 164 g jabolko, 17dl voda, 1Ž oljčno olje
Kosilo: 300 g puran, 200 g zelena solata, 164 g jabolko, 1L voda, 50 g čebula, 200 g stročji
fižol, 1š sol, 1ž oljčno olje, 6ml limonin sok
Večerja: 50 g tuna v oljčnem olju, 200 g stročji fižol, 1š sol, 50 g čebula, 98 g jagode
POVZETEK: 1300 kkal, 107,8 g B (33,2%), 55 g M (38,1%), 93,4 g OH (28,7%)
TOREK
Zajtrk: 294 g jagode, 1Ž med
Kosilo: 2 jajce, 50 g tuna v oljčnem olju, 150 g zelena solata, 1š sol, 1ž oljčno olje, 10ml
limonin sok, 1L voda
Večerja: 200 g zelena solata, 260 g puran, 1,5L voda 1š sol, 1ž oljčno olje, 10ml limonin sok
POVZETEK: 861 kkal, 88,9 g B (41,3%), 41,9 g M (43,8%), 32 g OH (14,9%)
SREDA
Zajtrk: 392 g jagode, 2 jajce, 60 g kivi, 1L voda
Kosilo: 300 g piščanec, 200 g zelena solata, 1š sol, 10ml limonin sok, 1L voda
Večerja: 400 g mleto meso, 1š sol, 70 g zelje, 79 g banana, 118 g morski list, 1š sol, 1ž oljčno
olje, 10ml limonin sok
POVZETEK: 1287 kkal, 189,2 g B (58,8%), 36,2 g M (25,3%), 51 g OH (15,9%)
ČETRTEK
Zajtrk: 392 g jagode, 1ž med, 1L voda
Kosilo: 300 g oslič, 100 g zelena solata, 50 g jagode, 1š sol, 1ž oljčno olje, 10ml limonin sok
Večerja: 320 g svinjina, 400 g zelje, 350 g lubenica, 1,5L voda, 1š sol, 1ž oljčno olje, 10ml
limonin sok
POVZETEK: 1163 kkal, 130 g B (44,6%), 35,8 g M (27,7%), 80,7 g OH (27,7%)
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PETEK
Zajtrk: 50 g tuna v oljčnem olju, 2 jajce, 1L voda
Kosilo: 300 g svinjina, 300 g zelena solata, 1š sol, 1,5L voda, 1ž oljčno olje, 1š sol, 10ml
limonin sok
Večerja: 2 jajce, 200 g ananas
POVZETEK: 998 kkal, 106,6 g B (42,7%), 47,9 g M (43,2%), 35,2 g OH (14,1%)
SOBOTA
Zajtrk: 100g jagode, 100g rdeča pesa, 4 jajce, 1Ž oljčno olje
Kosilo: 300g kumara, 1,5L voda, 177g čevapčiči, 400g pleskavica
Večerja: 100g mandeljni, 2dl voda, 1š sol, 300g špinača
POVZETEK: 2043 kkal, 169,9 g B (33,3%), 134,8 g M (59,4%), 37,5 g OH (7,3%)
NEDELJA
Zajtrk: 1L voda, 150 g šampinjoni, 1Ž oljčno olje, 3 jajce, 300 g ananas
Kosilo: 1L voda, 100 g paradižnik, 300 g jagode, 500ml juha, 200 g kozice
Večerja: 2dl kokosova voda
POVZETEK: 1098 kkal, 82,3 g B (30%), 46 g M (37,7%), 88,6 g OH (32,3%)
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Priloga 9: Prehranski dnevnik OSEBE IV
Šifra: IV
OPOMBA: Ž označuje jedilno (veliko) žlico, ž označuje kavno (malo) žličko, Š označuje
ščepec, oznake mg, g, dl in L označujejo standardne merske enote (miligram, gram, deciliter,
liter)
PONEDELJEK
Zajtrk: 200 g jabolko, 100 g banana, 240ml kava
Kosilo: 250ml goveja juha, 150 g govedina, 150 g zelena solata, 1,5L voda, 3š sol, 3Ž kis
Večerja: 190 g pomaranča, 2 jajce, 70 g por, 180 g svinjski kotlet, 1L voda, 2Ž oljčno olje
POVZETEK: 1237 kkal, 105 g B (33,9%), 57,3 g M (41,7%), 75,4 g OH (24,4%)
TOREK
Zajtrk: 240ml kava, 250ml kokosova voda, 100 g banana, 250 g pomaranča
Kosilo: 1,5L voda, 180 g jabolko, 3š sol, 100 g slanina, 1 jajce, 200 g regrat, 3Ž kis
Večerja: 1,5L voda, 150 g svinjski kotlet, 89 g por, 1ž maslo, 1š sol, 2dl voda, 2Ž oljčno olje,
150 g šparglji
POVZETEK: 1928 kkal, 56,4 g B (11,7%), 145,2 g M (67,8%), 98,8 g OH (20,5%)
SREDA
Zajtrk: 240ml kava, 100 g banana, 1 jajce, 100ml kokosova voda, 144 g svinjski kotlet, 3Ž
kokosovo olje
Kosilo: 84 g čebula, 50 g mandeljni, 25 g maslo, 1,5L voda, 3š sol, 2 jajce, 156 brstični
ohrovt, 91 g korenje, 200 g piščanec, 1Ž kokosovo olje
Večerja: 1L voda 120 g gozdni sadeži, 1Ž med
POVZETEK: 1972 kkal, 116,2 g B (23,6%), 135 g M (61,6%), 73 g OH (14,8%)
ČETRTEK
Zajtrk: 250ml kokosova voda, 200 g piščanec, 91 g korenje, 1Ž kokosovo olje
Kosilo: 100 g banana, 4š sol, 2L voda, 156 g brstični ohrovt, 1 jajce, 50 g šampinjoni, 84 g
čebula, 182 g korenje, 95 g oslič, 2Ž oljčno olje
Večerja: 30 g mandeljni, 1L voda, 140 tuna v lastnem soku
POVZETEK: 1417 kkal, 123,5 g B (34,9%), 72,2 g M (45,9%), 68,2 g OH (19,3%)
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PETEK
Zajtrk: 135 g jabolko, 80 g tuna v lastnem soku, 1L voda
Kosilo: 1L voda, 3š sol, 91 g korenje, 150 g špinača, 100 g šampinjoni, 200 g oslič, 156 g
brstični ohrovt, 2Ž oljčno olje
Večerja: 100 g slanina, 100 g jagode, 22 g paprika, 45 g korenje, 135 g piščanec bedro, 50 g
rukola, 100g motovilec, 100g zelje, 400ml juha, 1,5L voda, 2š sol, 1Ž kokosovo olje
POVZETEK: 2132 kkal, 119,3g B (22,4%), 156,6g M (66,1%), 61,4g OH (11,5%)
SOBOTA
Zajtrk: 1L voda, 2 jajce, 50g slanina, 240ml kava
Kosilo: 0,5L voda, 73g korenje, 113g avokado, 90g jabolko, 72g pomaranča, 44g kivi
Večerja: 200 g zelena solata, 150 g puran, 400ml juha, 1L voda, 3š sol, 2Ž oljčno olje, 3Ž kis
POVZETEK: 1507 kkal, 62,6 g B (16,6%), 121,3 g M (72,4%), 41,2 g OH (10,9%)
NEDELJA
Zajtrk: 2 jajce, 0,5L voda, 240ml kava, 1Ž oljčno olje
Kosilo: 1,5L voda, 3š sol, 150 g zelena solata, 100 g por, 100 g šampinjoni, 150 g puran, 3Ž
kis, 2Ž oljčno olje
Večerja: 135 g jabolko, 50 g por, 80 g šampinjoni, 100 g puran, 50 g slanina, 0,5L voda
POVZETEK: 1469 kkal, 82 g B (22,3%), 109,7 g M (67,2%), 38,5 g OH (10,5%)
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Priloga 10: Prehranski dnevnik OSEBE V
Šifra: V
OPOMBA: Ž označuje jedilno (veliko) žlico, ž označuje kavno (malo) žličko, Š označuje
ščepec, oznake mg, g, dl in L označujejo standardne merske enote (miligram, gram, deciliter,
liter)
PONEDELJEK
Zajtrk: 2 g ribje olje, 1 g kokosovo olje, 100 g banana, 70 g paradižnik, 20 g pršut, 2 jajce, 1š
sol, 2 espresso
Kosilo: 207 g pomaranča, 150 g piščanec, 2 g sol, 90 g por, 180 g bučka, 100 g korenje, 80 g
zelena solata, 16 g bučno olje, 17 g balzamični kis, 85 g paradižnik, 1 g kokosovo olje, 2L
voda
Večerja: 2 g ribje olje, 2 jajce, 13 g oljčno olje, 13 g balzamični kis, 75 g tuna v lastnem soku,
215 g paradižnik, 35 g paradižnikov koncentrat, 330ml zeleni čaj
POVZETEK: 1315 kkal, 100,2 g B (30,5%), 64,5 g M (44,2%), 83,3 g OH (25,3%)
TOREK
Zajtrk: 2 g ribje olje, 1 g sol, 2 jajce, 20 g pršut, 65 g paradižnik, 185 g pomaranča, 10 g
indijski oreški, 124 g jabolko, 10 g mandeljni, 15 g suhe slive, 17 g suhe marelice, 250ml
sadni čaj
Kosilo: 1 g kokosovo olje, 190 g pomaranča, 25 g paprika, 95 g jajčevec, 55 g korenje, 12 g
sušen paradižnik, 30 g por, 1 g sol, 100 g pelati, 145 g puran, 240ml zeleni čaj
Večerja: 25 g paprika, 50 g suhe slive, 25 g indijski oreški, 20 g mandeljni, 95 g jajčevec, 55
g korenje, 12 g sušen paradižnik, 30 g por, 1 g sol, 100 g pelati, 145 g puran, 190 g zelena
solata, 18 g bučno olje, 18 g balzamični kis, 2L voda
POVZETEK: 1963 kkal, 103,4 g B (21,1%), 104,2 g M (47,8%), 152,9 g OH (31,2%)
SREDA
Zajtrk: 2 g ribje olje, 120 g borovnice, 1 g kokosovo olje, 50ml kokosovo mleko, 95 g kivi, 30
g mandeljni, 2 jajce, 0,5L voda, 2 espresso
Kosilo: 200 g paprika, 145 g šampinjoni, 1 g sol, 120 g piščanec, 160 g jabolko, 2 g sol, 450 g
kitajsko zelje, 55 g avokado, 30 g oljčno olje, 30 g balzamični kis, 2L voda, 1 g kokosovo olje
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Popoldanska malica: 245 g jabolko, 17 g suhe fige, 55 g suhe slive, 60 g suhe marelice, 12 g
indijski oreški, 15 g lešniki, 100 g brazilski oreški
Večerja: 2 g ribje olje, 10 g oljčno olje, 10 g balzamični kis, 100 g zelena solata, 80 g
paradižnik, 50 g tuna v lastnem soku, 10 g brazilski oreški, 120 g jabolko, 250ml zeleni čaj
POVZETEK: 3021 kkal, 100,8 g B (13,3%), 195,1 g M (58,1%), 215,5 g OH (28,5%)
ČETRTEK
Zajtrk: 2 g ribje olje, 2 jajce, 118 g banana, 108 g jabolko, 2dl sadni čaj, 1 g kokosovo olje
Dopoldanska malica: 20 g brazilski oreški, 50 g mandeljni, 120 g suhe slive
Kosilo: 125 g losos, 175 g zelena solata, 13 g bučno olje, 17 g balzamični kis, 75 g avokado,
50 g paradižnik, 2 g kokosovo olje, 20ml limonin sok, 1,5L voda
Večerja: 2 g ribje olje, 110 g zelena solata, 80 g paradižnik, 70 g mlada čebula, 30 g olive, 20
g oljčno olje, 20 g balzamični kis, 85 g tuna v lastnem soku, 2dl zeleni čaj
POVZETEK: 2017 kkal, 84,1 g B (16,7%), 130,2 g M (58,1%), 127,2 g OH (25,2%)
PETEK
Zajtrk: 2 g ribje olje, 2 jajce, 10 g mandeljni, 10 g kokosovi kosmiči, 50 g kokosovo mleko, 2
espresso
Kosilo: 218 g regrat, 2 jajce, 26 g bučno olje, 16 g kis, 155 g jabolko, 2L voda
Popoldanska malica: 20 g brazilski oreški, 30 g lešniki, 150 g banana, 200 g jagode
Večerja: 300 g pomaranča, 50 g avokado, 1 jajce, 180 g paradižnik, 60 g por, 10 g bučno olje,
16 g kis, 2 g ribje olje, 2 g kokosovo olje
POVZETEK: 1878 kkal, 58,8 g B (12,5%), 129,7 g M (62,2%), 118,9 g OH (25,3%)
SOBOTA
Zajtrk: 2 g ribje olje, 2 jajce, 1 g kokosovo olje, 1 g sol, 2dl kava, 5dl sadni čaj
Kosilo: 140 g piščanec, 110 g paprika, 100 g šampinjoni, 1 g sol, 100 g solata, 8 g bučno olje,
10 g oljčno olje, 8 g kis, 1,5L mineralna voda
Večerja: 200 g puran, 60 g mlada čebula, 70 g paradižnik, 2 g ribje olje, 2 g kokosovo olje,
0,7L zeleni čaj, 10 g feferon
POVZETEK: 994 kkal, 113,2 g B (45,5%), 48,8 g M (44,2%), 25,6 g OH (10,3%)
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NEDELJA
Zajtrk: 2 g ribje olje, 2 jajce, 110 g banana, 100 g jagode, 1 g kokosovo olje, 2dl kava, 0,5L
radenska
Kosilo: 120 g zelena solata, 10 g bučno olje, 10 g kis, 0,5l voda, 100 g piščanec bedro, 71 g
piščanec, 122 g korenje, 123 g paradižnik, 148 g paprika
Večerja: 2 g ribje olje, 140 g piščanec, 140 g paprika, 60 g paradižnik, 30 g mlada čebula, 12
g oljčno olje, 17 g balzamični kis, 0,5L zeleni čaj, 2 g kokosovo olje
POVZETEK: 1178 kkal, 110,5 g B (37,5%), 51,1 g M (39%), 69 g OH (23,4%)
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Priloga 11: Prehranski dnevnik OSEBE VI
Šifra: VI
OPOMBA: Ž označuje jedilno (veliko) žlico, ž označuje kavno (malo) žličko, Š označuje
ščepec, oznake mg, g, dl in L označujejo standardne merske enote (miligram, gram, deciliter,
liter)
PONEDELJEK
Zajtrk: 10ml ribje olje, 115 g jajca, 75 g slanina, 1dl kava, 3dl voda
Dopoldanska malica: 17 g kokosovo olje, 20 g mandeljni, 127 g banana, 8dl voda, 7 g goji
jagode
Kosilo: 240 g paradižnik, 1Ž kis, 50 g čebula, 271 g teletina, 0,5ž sol, 0,25ž poper, 6dl voda,
2dl zeliščni čaj
Trening: 10 g BCAA, 1dl voda, 25ml limonin sok, 3dl voda, 40 g lešniki
POVZETEK: 1682 kkal, 117,6 g B (28%), 113,3 g M (60,6%), 47,9 g OH (11,4%)
TOREK
Zajtrk: 10ml ribje olje, 120 g paradižnik, 170 g teletina, 15 g mandeljni, 1dl kava, 6dl voda
Dopoldanska malica: 20 g volčje jagode, 8 g goji jagode, 20 g lešniki, 15 g brazilski oreški,
3dl voda, 120 g banana
Trening: 10 g BCAA, 1dl voda, 3dl kokosova voda
Kosilo: 125 g paprika, 125 g paradižnik, 190 g svinjski kotlet, 1ž sol, 0,25ž poper, 9dl voda
POVZETEK: 1160 kkal, 97,3 g B (33,5%), 53,9 g M (41,8%), 71,5 g OH (24,6%)
SREDA
Zajtrk: 10ml ribje olje, 65 g svinjski kotlet, 105 g paprika, 6dl voda, 14 g brazilski oreški, 1dl
kava
Dopoldanska malica: 7 g kakavovo maslo, 130 g banana, 18 g mandeljni, 8dl voda
Trening: 10 g BCAA, 25ml limonin sok, 9dl voda, 3dl kokosova voda
Kosilo: 255 g svinjska rebra, 80 g paprika, 48 g olive, 63 g kivi, 285 g jagode, 2ž sol, 3dl
voda
POVZETEK: 1164 kkal, 78,1 g B (26,9%), 63,5 g M (49,1%), 69,9 g OH (24%)
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ČETRTEK
Zajtrk: 10ml ribje olje, 80 g dimljen losos, 55 g redkvica, 110 g jajca, 1ž kokosovo olje, 1dl
kava, 1,2L voda
Dopoldanska malica: 7 g mandeljni, 20 g kokosovo olje, 9 g kakavovo maslo, 17 g goji
jagode, 140 g banana, 90 g jabolko, 45 g lešniki
Kosilo: 167 g svinjska rebra, 3dl voda, 1ž sol, 2dl rdeče vino, 4dl voda, 16 g volčje jabolko,
1dl belo vino, 80 g jagode
POVZETEK: 1483 kkal, 71,3 g B (19,2%), 106 g M (64,3%), 61 g OH (16,5%)
PETEK
Zajtrk: 10ml ribje olje, 50 g redkvica, 65 g tuna v oljčnem olju, 3dl voda, 20ml limetin sok
Dopoldanska malica: 11 g mandeljni, 130 g banana, 1ž kokosovo olje, 100 g jagode, 6dl voda
Trening: 10 g BCAA, 5dl voda, 2dl kokosova voda
Kosilo: 30 g zelena solata, 65 g paradižnik, 40 g bučke, 23 g čebula, 133 mleta govedina, 7dl
voda, 1dl rdeče vino, 20 g bučna semena
POVZETEK: 978 kkal, 57,3 g B (23,4%), 59,9 g M (55,1%), 52,4 g OH (21,4%)
SOBOTA
Zajtrk: 110 g jajca, 100 g slanina, 90 g bučke, 35 g zelena solata
Kosilo: 2dl goveja juha, 160 g govedina, 20 g špinača, 45 g korenje
Popoldanska malica: 45 g mandeljni, 7dl voda, 95 g govedina, 60 g čokolada, 5dl voda, 180 g
jabolko
Večerja: 65 g čevapčiči, 100 g pleskavica, 100 g svinjsko stegno, 85 g piščanec, 35 g pršut,
120 g zelena solata, 100 g zelje, 45 g paradižnik, 2dl zeliščni čaj, 7dl voda
POVZETEK: 2617 kkal, 245,7 g B (37,6%), 147,1 g M (50,6%), 77,6 g OH (11,9%)
NEDELJA
Zajtrk: 2dl goveja juha, 45 g zelena solata, 90 g beluši, 160 g svinjski kotlet, 1dl kava, 5dl
voda, 1ž sol, 0,25ž poper
Malica: 1dl kava, 2dl voda, 10 g mandeljni, 130 g banana, 60 g jabolko, 250 g pomelo, 30 g
lešniki, 10 g kakavovo maslo, 5 g kokosovo olje, 7dl voda, 95 g svinjski kotlet
POVZETEK: 1027 kkal, 71,1 g B (27,7%), 53,3 g M (46,7%), 65,7 g OH (25,6%)
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Priloga 12: Prehranski dnevnik OSEBE VII
Šifra: VII
OPOMBA: Ž označuje jedilno (veliko) žlico, ž označuje kavno (malo) žličko, Š označuje
ščepec, oznake mg, g, dl in L označujejo standardne merske enote (miligram, gram, deciliter,
liter)
PONEDELJEK
Zajtrk: 1L voda, 2 jajce, 200 g govedina, 1š sol, 1 espresso
Kosilo: 240ml zeleni čaj, 100 g pršut, 4 olive, 70 g paradižnik, 1Ž oljčno olje, 1Ž jabolčni kis,
1 espresso, 5dl voda, 20 g motovilec
Večerja: 1,4L voda, 150 g lignji, 20 g rukola, 40 g zelena solata, 20 g zelje, 40 g paradižnik,
1Ž oljčno olje, 1Ž vinski kis
POVZETEK: 1275 kkal, 136,8 g B (42,9%), 74,8 g M (52,8%), 13,6 g OH (4,3%)
TOREK
Zajtrk: 7dl voda, 2 jajce, 150 g govedina, 1š sol, 1Ž svinjska mast, 1 espresso
Kosilo: 300 g piščanec, 20 g zelena solata, 70 g paradižnik, 1Ž oljčno olje, 1Ž jabolčni kis, 1
espresso, 5dl voda
Popoldanska malica: 200 g govedina, 5dl voda
Večerja: 60 g bučke, 100 g slanina, 5dl voda
Trening: 10 g BCAA, 8dl voda
POVZETEK: 2156 kkal, 243,2 g B (45,1%), 128,8 g M (53,8%), 5,9 g OH (1,1%)
SREDA
Zajtrk: 3dl voda, 1š sol, 2 jajce, 50 g bučke, 50 g paprika, 1Ž svinjska mast, 1 espresso
Popoldanska malica: 250ml kokošja juha, 150 g svinjina, 50 g paradižnik, 10 g korenje, 1Ž
oljčno olje, 1Ž jabolčni kis, 2dl voda, 200 g grenivka, 1 espresso, 50 g zelena solata
Kosilo: 1L voda, 250 g svinjina, 2Ž svinjska mast, 65 g bučke, 85 g paprika, 115 g čebula, 15
g česen, 1š sol
Trening: 7 g BCAA, 5dl voda
Večerja: 5dl voda, 250 g čevapčiči
POVZETEK: 2128 kkal, 154 g B (28,9%), 147,4 g M (62,3%), 46,4 g OH (8,7%)
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ČETRTEK
Zajtrk: 4 jajce, 1š sol, 1 espresso, 5dl voda
Dopoldanska malica: 150 g puran, 40 g zelena solata, 70 g paradižnik, 30 g zelje, 1Ž oljčno
olje, 1Ž jabolčni kis, 1 espresso, 5dl voda, 200 g ratatouille
Kosilo: 250 g svinjska rebra, 1Ž svinjska mast, 50 g korenje, 50 g brokoli, 50 g cvetača, 1š
sol, 8dl voda
Trening: 5dl voda, 10g BCAA
Večerja: 3dl voda, 250 g goveji čevapčiči, 50 g čebula
POVZETEK: 1896 kkal, 169 g B (35,7%), 124,2 g M (58,9%), 25,6 g OH (5,4%)
PETEK
Zajtrk: 7dl voda, 3 jajce, 150 g govedina, 1š sol, 1Ž svinjska mast, 1 espresso
Kosilo: 200ml kokošja juha, 50 g zelena solata, 70 g paradižnik, 1Ž oljčno olje, 1Ž jabolčni
kis, 7dl voda, 1 espresso, 200 g piščančje bedro
Večerja: 150 g govedina, 2 jajce, 50 g čebula, 1Ž oljčno olje, 1Ž jabolčni kis, 5dl voda, 150 g
banana
POVZETEK: 1814 kkal, 194,4 g B (42,9%), 96,1 g M (47,7%), 42,8 g OH (9,4%)
SOBOTA
Zajtrk: 8dl voda, 1š sol, 4 jajce, 1 espresso
Kosilo: 1,1L voda, 250 g svinjina, 70 g bučke, 70 g paprika, 50 g čebula, 1Ž svinjska mast,
182 g jabolko
Večerja: 200 g čevapčiči, 50 g bučke, 50 g paprika, 70 g paradižnik, 7dl voda, 118 g banana
POVZETEK: 1458 kkal, 117,2 g B (32,1%), 80,6 g M (49,7%), 66 g OH (18,1%)
NEDELJA
Zajtrk: 3dl voda, 1š sol, 3 jajce
Kosilo: 200ml goveja juha, 100 g korenje, 1,2L voda, 100 g govedina, 300 g raca, 50 g bučke,
50 g paprika, 70 g čebula, 1Ž svinjska mast, 118 g banana
Večerja: 250 g pleskavica, 50 g čebula, 50 g paradižnik, 20 g zelje, 9dl voda
POVZETEK: 1874 kkal, 174 g B (37,1%), 109,7 g M (52,7%), 47,7 g OH (10,2%)
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Priloga 13: Prehranski dnevnik OSEBE IX
Šifra: IX
OPOMBA: Ž označuje jedilno (veliko) žlico, ž označuje kavno (malo) žličko, Š označuje
ščepec, oznake mg, g, dl in L označujejo standardne merske enote (miligram, gram, deciliter,
liter)
PONEDELJEK
Zajtrk: 1Ž oljčno olje, 43 g slanina, 3 poširano jajce, 1 espresso, 3dl voda, 0,3dl limonin sok
Kosilo: 110 g mango, 125 g skuša
Povečerek: 400 g brokoli, 2Ž kokosovo olje, 200 g puranje prsi, paleo energijska ploščica
(498 kkal , 49 g M, 19 g OH, 6 g B), premium mass gainer (635 kkal, 2 g M, 131 g OH, 27 g
B)
POVZETEK: 2788 kkal, 137 g B (19,7%), 140 g M (45,2%), 245 g OH (35,1%)
TOREK
Zajtrk: 300 g brokoli, 180 g puranje prsi, 1Ž ribje olje
Kosilo: 300 g zelena solata, 1 paradižnik, 3 kuhano jajce, 4Ž oljčno olje, 80 g mango, 80 g
tuna v oljčnem olju, 3Ž balzamični kis, 2 espresso
Večerja: 2Ž oljčno olje, 225 g govedina ledja, 1 čebula, 150 g zelena paprika, 200 g bučke, 1
paradižnik
Povečerek: 16 mandelj
POVZETEK: 2424 kkal, 142 g B (23,42%), 164 g M (60,96%), 95 g OH (15,62%)
SREDA
Zajtrk: 12 mandelj, 1 espresso, 125 g skuša
Kosilo: 1Ž oljčno olje, espresso, 65 g goveja pljučna, 100 g češnjev paradižnik, 300 g zelena
solata, 500 g piščančje prsi, 0,3dl limonin sok, 1 trdokuhano jajce, 1Ž balzamični kis
Večerja: 1Ž oljčno olje, 180 g govedina ledja, 3 trdokuhano jajce, 5 g oliv, 70 g zelena solata,
200 g zelena paprika, 1 paradižnik, 100 g rumena paprika
Povečerek: premium mass gainer (635 kkal, 2 g M, 131 g OH, 27 g B)
POVZETEK: 2407 kkal, 164 g B (27,2%), 115 g M (43%), 179 g OH (29,8%)
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ČETRTEK
Zajtrk: 1 espresso, 125 g skuša, 2Ž oljčno olje
Kosilo: 3 trdokuhano jajce, 80 g jabolko, 54 g avokado, 100 g rumena paprika, 186 g kumara,
70 g zelena solata, 52 g tuna v oljčnem olju
Večerja: 2Ž oljčno olje, 130 g čebula, 30 g pistacije, 300 g šampinjoni, 200 g puranje prsi
Povečerek: 15 mandelj
POVZETEK: 1975 kkal, 118 g B (23,9%), 135 g M (61,6%), 72 g OH (14,5%)
PETEK
Zajtrk: 21 mandelj, 125 g skuša
Kosilo: 150 g šampinjoni, 200 g puranje prsi
Večerja: 2Ž oljčno olje, 3 trdokuhano jajce, 80 g avokado, 35 g olive, 180 g jabolko, 120 g
kumara, 170 g zelena solata, 120 g rumena paprika, 52 g tuna v oljčnem olju, 4Ž balzamični
kis
Povečerek: 1 espresso, 1 limona
Pred spanjem: premium mass gainer (635 kkal, 2 g M, 131 g OH, 27g B)
POVZETEK: 2381 kkal, 138 g B (23,2%), 105 g M (39,7%), 221g OH (37,1%)
SOBOTA
Zajtrk: 125 g sardine
Kosilo: 1Ž oljčno olje, 120 g puranje prsi, manjše jabolko, 0,75 rumena paprika
Večerja: 19 mandelj, 2 kozarca rdeče vino, 3 jajce, 5 rezin slanina
Povečerek: 25 g indijski oreški, 22 mandelj, 160 g puranje prsi
POVZETEK: 1663 kkal, 131 g B (31,6%), 99 g M (53,4%), 62 g OH (15%)
NEDELJA
Zajtrk: 5 rezin slanina, 3 jajce, 1Ž oljčno olje
Večerja: 22 mandelj, 2x premium mass gainer (1270 kkal, 4 g M, 262 g OH, 53 g B)
POVZETEK: 1996 kkal, 95 g B (19,08%), 60 g M (27,17%), 269 g OH (53,75%)
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