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Omega-3 sú kľúčové pre telo a mozog 
 

Mnohé zdravotnícke organizácie odporúčajú pre zdravého dospelého človeka 

konzumáciu minimálne 250-500 mg omega-3 za deň. 

Čo to je vlastne omega-3 a prečo je pre človeka taká dôležitá?  

Omega-3 sú polynasýtené mastné kyseliny (zjednodušene tuky). Na rozdiel od tukov 

skupiny omega-6 pôsobia v tele protizápalovo. 

 

Mastné kyseliny omega-6 v nadmernom množstve pôsobia zápalovo a ich obsah je v 

strave, ktorú v súčasnosti väčšina z nás bežne konzumuje, jednoducho príliš vysoký.  

Ideálny pomer omega-6 : omega-3 v organizme je 3:1, ale priemer v populácii je až 

15:1 a mnohí majú dokonca hodnoty až 30:1 alebo 50:1. Dokonca ani ľudia, ktorí sa 

stravujú vyvážene, nepreháňajú to s vyprážanými potravinami, jedia veľa zeleniny a 

užívajú slabšie výživové doplnky omega-3, nemajú tento pomer nižší ako 8:1. 

Omega-3 poskytujú mnoho výhod pre zdravie človeka, napríklad v boji proti zápalom 

a srdcovým chorobám. Veľké množstvo omega-3 môžete získať z mastných rýb, 

morských rias a niekoľkých rastlinných zdrojov s vysokým obsahom tukov. 

Pripravili sme pre vás zoznam 12 potravín, ktoré majú veľmi vysoký obsah omega-3 

a pomáhajú dosiahnuť zdravý pomer mastných kyselín v organizme. 
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Živočíšne zdroje Omega-3 (EPA, DHA) 

1. Makrela*  
(5 134 mg na 100 g) 
 

Makrely sú malé, mastné ryby, neuveriteľne bohaté na výživné látky: okrem 

množstva Omega-3 mastných kyselín, jedna 100-gramová porcia obsahuje 200 % 

referenčného denného príjmu (RDI) vitamínu B12 a 100 % RDI selénu. 

Makrely sa často jedia celé - údené alebo ako filety. Tieto ryby sú navyše chutné a 

nevyžadujú zložitú prípravu. 

2. Losos*  
(2 260 mg na 100 g) 

 

Obsah omega-3 je až 4 123 mg v bežnej 200-gramovej porcii filé atlantického lososa  

Losos patrí k najvýživnejším potravinám. Obsahuje vysoko kvalitné bielkoviny a rôzne 

živiny vrátane veľkého množstva vitamínu D, selénu a vitamínov skupiny B. 

Medicínske štúdie ukazujú, že ľudia, ktorí pravidelne jedia mastné ryby, napríklad 

lososy a makrely, sú menej ohrození srdcovo-cievnymi ochoreniami, demenciou či 

vznikom depresie. 

Pozn.: * Porovnania chovaných rýb a divých lovených rýb, ukazujú že majú 

porovnateľné obsahy Omega-3, s tým rozdielom, že chované ryby majú zároveň 

vyššie hladiny Omega-6. Lenže tých máme v strave až priveľa, čo je zodpovedné za 

mnohé zápalové procesy v tele.  
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Dobrý pomer Omega-6 : Omega-3 je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie 

(WHO) 4:1 a nižší. Takže pokiaľ si môžete vybrať, zvoľte vždy radšej lovené ryby z 

hĺbky čistejších morí.  

(Zdroj štúdie: https://www.health.harvard.edu/blog/finding-omega-3-fats-in-fish-

farmed-versus-wild-201512238909) 

3. Olej z tresčej pečene  
(2 682 mg na pol. lyžicu / 19 736 mg na 100 g)  

 
Ako už názov napovedá, ide o olej extrahovaný z pečene tresky, je skôr 

potravinovým doplnkom, než potravou. Tento olej obsahuje nielen omega-3 mastné 

kyseliny, ale aj vitamíny D a A, pričom polievková lyžica predstavuje až 170 % 

referenčného denného príjmu (RDI) vit. D a 453 % RDI vit. A. Aj preto sa zdravému 

človeku neodporúča konzumovať až takéto veľké množstvo tresčieho oleja.   

4. Sleď  
(2 366 mg na 100 g) 

 
Stredne veľký filet údeného sleďa atlantického obsahuje takmer 100 % referenčného 

denného príjmu (RDI) vitamínu D a selénu a 221 % RDI vitamínu B12. 

Sleď obyčajný / atlantický je stredne mastná ryba. Býva často údená za studena, 

nakladaná alebo predvarená, a predáva sa konzervovaná. 

5. Ustrice  
(435 mg na 100 g) 

 

Kôrovce patria medzi najvýživnejšie potraviny. Ustrice majú viac zinku, ako 

akékoľvek iné jedlo na našej planéte. Šesť kusov surových ustríc (85 gramov) z 

ďalekého Východu obsahuje 370 mg omega-3 a tiež 293 % referenčného denného 

príjmu (RDI) zinku, 70 % RDI medi a 575 % RDI vitamínu B12. 
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6. Sardinky  
(1 480 mg na 100 g)  

 

Sardinky sú veľmi malé mastné ryby, ktoré sa bežne konzumujú ako predjedlo alebo 

pochúťka. Sú vysoko výživné, najmä ak sú konzumované celé. Stogramová porcia 

sardiniek poskytuje viac ako 200 % referenčného denného príjmu (RDI) vitamínu 

B12, 24 % RDI vitamínu D a 96 % RDI selénu. 

 

7. Ančovičky  
(2 113 mg na 100 g) 
 

Ančovičky (európske sardely) sú malé, mastné ryby, ktoré sa často kupujú sušené 

alebo konzervované. Sú veľmi dobrým zdrojom niacínu, selénu aj vápnika.  

Konzumujú sa v malých porciách, môžu sa previnúť okolo kapary, plniť olivami alebo 

použiť na pizzu. Vďaka výraznej chuti sa tiež používajú na ochutenie jedál a omáčok, 

vrátane známej anglickej omáčky Worcestershire, remulád a šalátových dressingov. 

8. Kaviár  
(6 786 mg na 100 g) 

 

Kaviár - pochutina z rybích ikier -, je dobrým zdrojom cholínu a omega-3 mastných 

kyselín, obsahuje ich až 1 086 mg v polievkovej lyžici (14,3 g). Kaviár sa považuje za 

luxusnú potravinu a najčastejšie sa konzumuje len v malom množstve, buď ako 

predjedlo na jednohubkách, sushi alebo ako ozdoba iných jedál. 
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Rastlinné zdroje Omega-3 (ALA) 

9. Ľanové semeno  
(22 795 mg na 100 g) 
 

Obsah omega-3 / alfa-linolénovej mastnej kyseliny (ALA)** je až 2 350 mg na 

polievkovú lyžicu (10,3 g) celých semien alebo 7 260 mg v polievkovej lyžici (13,6 g) 

ľanového oleja. 

Ľanové semená sú tiež veľmi dobrým zdrojom vlákniny, horčíka a ďalších živín. V 

porovnaní s ostatnými olejnatými semenami rastlín majú vynikajúci pomer omega-6 : 

omega-3. Tieto semená sú zďaleka najbohatším zdrojom potravy omega-3 mastnej 

kyseliny alfa-linolénovej (ALA). Ľanový olej sa preto často používa ako Omega-3 

potravinový doplnok***. 

10. Semená chia  
(17 830 mg na 100 g) 
 

Semená chia (šalvie hispánskej) ako ďalší výborný zdroj rastlinnej omega-3 / alfa-

linolénovej mastnej kyseliny (ALA)** sú neuveriteľne výživné. Sú bohaté na mangán, 

selén, horčík a niekoľko ďalších živín. 

Štandardná 28-gramová porcia semien chia obsahuje zhruba 5 gramov bielkovín a 

všetkých osem esenciálnych aminokyselín***. 



12 POTRAVÍN S VYSOKÝM OBSAHOM OMEGA-3 | NA FACEBOOKU: JB VODA ZDRAVIE ŽIVOT  

7 FaceBook: JB Voda Zdravie Život  

 

11. Vlašské orechy  
(9 175 mg na 100 g) 

 
Vlašské orechy sú veľmi výživné a plné vlákniny. Jedna porcia, čo je zhruba 14 

rozpolených vlašských orechov (28 gramov) má významný obsah omega-3 mastných 

kyselín - až 2 570 mg. Obsahujú tiež vysoké množstvo medi, mangánu a vitamínu E. 

Ich šupky sú plné antioxidantov. 

12. Sójové bôby  
(1 443 mg na 100 g nasucho pražených bôbov) 

 

Sója má pomerne vysoký obsah omega-3, ale zároveň aj množstvo omega-6 

mastných kyselín, ktorých nadbytok v potrave môže podporovať zápaly v organizme. 

Vo vyváženej strave má však svoje miesto, keďže sójové bôby sú dobrým zdrojom 

vlákniny, rastlinných bielkovín, ako aj iných živín, vrátane riboflavínu, folátu, vitamínu 

K, horčíka a draslíka. 

 

 

Pozn.: ** Tieto semená sú bohatým zdrojom rastlinnej mastnej kyseliny alfa-

linolénovej (ALA), treba si však uvedomiť, že ALA nepokrýva celé spektrum 

kľúčových Omega-3: esenciálnych Omega-3 je spolu 11, sú nevyhnutné k dobrému 

fungovaniu ľudského tela, ktoré si ich nedokáže vyrobiť, ale prijíma ich len zo stravy. 

*** Doplnky ALA: Semená ľanu, chia a konope obsahujú rastlinnú omega-3 (ALA), 

ktorá sama osebe nestačí. Semená zvyčajne obsahujú aj veľa omega-6 mastných 

kyselín, ktoré môžu v nadmernom množstve pôsobiť zápalovo. To znamená, že samy 

osebe nemusia tieto semená a doplnky prispieť k zdravej rovnováhe omega-6 : 

omega-3 (ideálne 3:1). Hoci ľan a chia nie sú náhradou oleja z rýb či rias, sú 

výborným zdrojom živín, ktorý rozhodne má byť zahrnutý do vyváženej stravy. 
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Ako sú na tom s omega-3 iné potraviny? 
 

Treba si uvedomiť, že Omega-3 mastné kyseliny sa v prírode objavujú v rôznych 

formách a pre náš organizmus sú potrebné v celej šírke spektra (EPA, DHA, ALA). 

Živočíšne zdroje omega-3 (body 1-8) obsahujú omega-3 mastné kyseliny EPA a DHA, 

ktoré nachádzame v potravinách z rýb, morských plodov a rias. Rastlinné zdroje 

omega-3 (body 9-12) poskytujú zas ALA typ omega-3 mastných kyselín. 

 

 

Hoci iné potraviny nemajú až taký vysoký obsah omega-3 ako vyššie uvedené 

príklady, vo vyváženej strave nájdeme dosť veľa zdrojov Omega-3.  

Patria sem, okrem iného, vajcia od nosníc z voľného výbehu alebo vajcia obohatené 

omega-3, mäso a mliečne výrobky zo zvierat kŕmených trávou, konopné semená, 

avokádo a zelenina ako špenát či ružičkový kel. 
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Ako získať správny pomer omega-3 
 

Ako vidíte, je pomerne ľahké získať pomerne veľa omega-3 mastných kyselín z 

rôznych potravín. Podľa odborníkov ako je uznávaný klinický farmakológ Dr. Paul 

Clayton, však z našej bežnej stravy nedokážeme dostať toľko omega-3, ako 

potrebujeme.  

Obsah omega-6, ktoré v nadmernom množstve pôsobia zápalovo, je v strave 

jednoducho príliš vysoký. Ideálny pomer omega-6 : omega-3 v organizme je 3:1, ale 

priemer v populácii je až 15:1 a mnohí majú hodnoty aj 30:1 alebo 50:1. 

Omega-3 poskytujú mnoho výhod pre zdravie človeka, napríklad v boji proti zápalom 

a srdcovým chorobám. Ak bežne nejedávate veľa takýchto potravín a myslíte si, že 

vám omega-3 môžu chýbať, zvážte použitie kvalitných doplnkov omega-3.  

Najlepší spôsob, ako mať dostatok Omega-3, je jesť mastné ryby najmenej dvakrát 

týždenne a obmedzovať príjem potravín s vysokým obsahom omega-6. Ak to nejde, 

mali by ste zvážiť užívanie účinných potravinových doplnkov, ktoré vytvoria potrebnú 

rovnováhu. 

Je však dôležité uistiť sa, či váš doplnok obsahuje dostatok kyseliny 

eikosapentaénovej (EPA) a kyseliny dokosahexaénovej (DHA). Jedná sa o 

najužitočnejšie druhy omega-3 tukov a nachádzajú sa práve v mastných rybách a 

morských riasach. 

Mastné kyseliny skupiny omega-3 môžete získať aj zo semien a orechov, ako sú 

ľanové semená a vlašské orechy. Tieto potraviny obsahujú kyselinu alfa-linolénovú 

(ALA), avšak len malá časť z nej môže byť vo vašom tele premenená na vyššie 

spomínané EPA a DHA.  
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Ako ste na tom s pomerom omega-3 vy? 

Viete koľko Omega-3 máte jesť denne? 
Väčšina zdravotníckych organizácií odporúča zdravému dospelému denne 

skonzumovať 250-500 mg kombinovanej EPA a DHA. Pri zápaloch a ochoreniach sa 

často odporúčajú ešte vyššie množstvá.  

Odporúčaná denná dávka pre kyselinu alfa-linolénovú (ALA) je 1,6 gramu denne pre 

mužov a 1,1 gramu denne pre ženy. Správny pomer omega-3 má priaznivý vplyv na 

mozog, srdce a imunitu. 

Ak chcete vedieť presne, ako je na tom váš organizmus s rovnováhou všetkých 

omega-3 mastných kyselín a odolnosťou voči zápalovým procesom, môžete si dať 

urobiť komplexný Zinzino BalanceTest z kvapky krvi (pozri špeciálny kupón nižšie). 

BalanceTest ukáže váš aktuálny stav ochrany organizmu pred chronickými zápalmi. 

Pri trvalom dobrom pomere mastných kyselín omega6 : omega3, ktorý je najmenej 

4:1 alebo nižší, ako uvádza WHO, sa možné príčiny predčasného úmrtia znižujú o 70 

až 80 percent. 

Pomer omega-6 : omega-3 a ukazovateľ nazývaný omega-3 index (čo je hladina EPA 

+ DHA v krvi) je relevantným ukazovateľom rizika príčin ischemickej choroby srdca 

(ICHS), infarktu a všetkých ďalších civilizačných chorôb (artritída, artróza, autizmus, 

ADHD, diabetes, vysoký krvný tlak...) 

 

 

Využite svoj kupón na 7% až 35% zľavu BalanceTestu na 

komplexné zistenie hladín omega-6:omega-3 a ochrany vášho organizmu 

pred zápalovými procesmi. 

Ak chcete 60% zľavu z ceny BalanceOil Kit (Omega3) + 2 Testy, 

a kontaktujte ma cez FaceBook alebo Messenger: JB Voda Zdravie Život. 

https://www.facebook.com/VodaZdravieZivot/
https://www.messenger.com/t/VodaZdravieZivot

