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Na osebo približno: 
182 kcal (763 kJ), 
12 g beljakovin, 4 g maščob, 
24 g ogljikovih hidratov, 
1 g vlaknin, 4 mg holesterola

KAKO RAVNATI PRI VISOKEM KRVNEM TLAKU

Imate visok krvni tlak?
Redno jemljite zdravila, ki vam jih je predpisal zdravnik!
Kontrolirajte si krvni tlak!
Če ste kadilec, prenehajte s kajenjem!
Če imate čezmerno telesno težo, shujšajte! Vzdržujte pri-
merno telesno težo! 
Naučite se obvladovati stres!
Če pijete alkohol, ga pijte malo in ne vsak dan!
Bodite vsak dan vsaj pol ure telesno dejavni!
Zmanjšajte vnos soli!
Prehranjujte se zdravo – uživajte več zelenjave in sadja ter 
manj maščob!

Sprememb na področju prehrane se lotite 
postopno
Najprej spoznajte nekaj dejstev o zdravi in uravnoteženi 
prehrani. Skrbno preberite informacije in nasvete o prehra-
ni pri visokem krvnem tlaku. Vaja dela mojstra. Zato se lo-
tite pravilne izbire in priprave jedi. 

Prehrana naj bo pestra
Vedite, nobeno živilo ne vsebuje vseh hranilnih snovi, zato 
je potrebno uživati različna živila. Zdrava prehrana teme-
lji na petih glavnih skupinah živil.
Z uživanjem živil iz vseh skupin si boste zagotovili zado-
sten vnos hranilnih snovi za normalno delovanje telesa in 
za vzdrževanje zdravja.

 ~ 1 večji krompir 
 ~ 40 dag brokolija 
 ~ 1 manjši por
 ~ 3 stroki česna
 ~ pol manjše čebule
 ~ 1 dl mleka 
 ~ 1 žlica olja
 ~ origano
 ~ sol
 ~ muškatni oreh, poper
 ~ praženi mandeljni ali 
parmezan

Na olju dušite čebulo, por 
in česen. Dodajte brokoli, 
zalijte in kuhajte. Dodajte 
začimbe. Ko je kuhano, 
zmešajte s paličnim 
mešalnikom in dodajte 
mleko. Posujte z mandeljni 
ali parmezanom. 

 ~ Namig: na enak način 
pripravite tudi juho iz 
cvetače (namesto origana 
ji dodajte muškatni oreh).

Kremna juha z brokolijem 



Na osebo približno: 
317 kcal (1332 kJ), 
14 g beljakovin, 9 g maščob, 
44 g ogljikovih hidratov, 
13 g vlaknin, 0 mg holesterola

Pri nakupu obvezno preberite deklaracijo na 
embalaži živila
Imate to dobro navado, da pri nakupu preberete deklaraci-
jo na embalaži živil? Naredite to obvezno. Tako boste laž-
je izbrali tiste izdelke, ki so v skladu s smernicami zdrave-
ga prehranjevanja. Informacije o živilu so dobro vodilo pri 
preudarnem nakupovanju.
Da boste lažje ocenili, ali je določene snovi (maščoba, slad-
kor, sol, vlaknine) veliko ali malo, naj vam bo v pomoč 
spodnja tabela:

Na 100 g živila Malo Srednje Veliko 
Maščoba 2 g 3–20 g 20 g 
Nasičene maščobne kisline 1 g 1–5 g  5 g
Sladkor 5 g 5–15 g 15 g 
Sol 0,3 g 0,3–1,5 g 1,5 g 
Prehranske vlaknine > 6 g 3–6 g < 3 g

Pazite na vnos soli
Če imate visok krvni tlak, omejite količino soli. Zmanjšan 
vnos soli je pomemben dejavnik za uspešno zdravljenje vi-
sokega krvnega tlaka. 
Vsak izdelek, ki vsebuje več kot 1,5 g soli/100 g živila ozi-
roma izdelka ali več kot 600 mg natrija/100 g živila oziro-
ma izdelka, ni primeren za vaše zdravje!
Čim pogosteje poskusite izbrati živila, ki vsebujejo do 0,3 g 
soli/100 g oziroma 100 mg natrija/100 g.
Z leti okus za slano slabi. Starejši ste, večja je nevarnost, da 
jedi dodate preveč soli, če se zgolj zanašate na okus. 
Količino soli v hrani zmanjšujte postopno. Le tako se boste 
privadili in pozneje vztrajali. Izogibajte se industrijsko pri-
pravljeni hrani in izdelkom, ker vsebujejo veliko soli (me-
sni izdelki, paštete, konzerve, juhe iz vrečk, jušne kocke, 
slane začimbe …). Posoda za pripravo jedi brez maščob in 
vode je odlična naložba. Jedi so okusne, zdrave in jih sko-
raj ni potrebno soliti. 

 ~ 25–30 dag čičerike
 ~ 30 dag gob (šitaki, 
ostrigarji, šampinjoni)

 ~ 2 stroka česna
 ~ 1 večji paradižnik ali pelati
 ~ 2 žlici olivnega olja 
 ~ žajbelj
 ~ sol 
 ~ poper

Čez noč namočite čičeriko. 
Skuhajte jo. Gobe narežite 
na lističe, jih popražite na 
olju, dodajte na kockice 
narezan paradižnik, 
sesekljan česen in žajbelj. 
Kuhano čičeriko odcedite 
in dodajte zelenjavno juho 
ali vodo. Zavrite, dodajte 
gobe in paradižnik. Solite 
in poprajte. Kuhajte še 
nekaj minut. 

enolončnica 
Gobja 

s čičeriko



Na osebo približno: 
156 kcal (654 kJ),  
27 g beljakovin, 4 g maščob,  
0,1 g ogljikovih hidratov, 
0 g vlaknin, 19 mg holesterola

Več začimb in dišavnic – manj soli 
Jedi raje začinite kot solite. Začimbe in dišavnice opleme-
nitijo jedi, podarijo jim poln okus in vonj. Lahko uporabi-
te sveže, posušene ali zamrznjene dišavnice/začimbe. 
V trgovinah najdete pestro izbiro začimb in dišavnic. 
Izberite tiste brez dodane soli. Na voljo so posamezne za-
čimbe/dišavnice ali v kombinaciji. Imejte vedno pestro 
zalogo začimb in zelišč. Sveže lahko gojite doma.

Osnovna mešanica, ki služi kot nadomestek soli 
vsebuje: origano, rožmarin, baziliko in timijan.

Pri pripravi jedi bodite pozorni na količino 
in kakovost maščob
Polovico potrebnih maščob dobite že, če uživate naj-
bolj pusta živila iz vsake skupine živil. Jedem dodajaj-
te izključno rastlinske maščobe (olivno olje, sončnično 
olje, olje koruznih kalčkov …). Izogibajte se živalskim 
maščobam ter kokosovi in palmovi maščobi (nasičene 
maščobe). 

Pozornost namenite tudi zagotavljanju 
zadostnih količin kalija, magnezija in 
kalcija 
Dober vir kalija so mlečni izdelki, meso, ribe, 
zelenjava in sadje ter polnovredna žita. 
S kalcijem so bogati mleko in mlečni iz-
delki, sardelice, brokoli ter zelena listnata 
zelenjava. 
Glavni vir magnezija so žita in žitni izdelki ter ze-
lena zelenjava. Tudi oreščki in semena so pomemben vir 
magnezija. Ne pozabite na mineralne vode.

 ~ 50–60 dag ribjih filejev 
 ~ poljubna mešanica začimb 
(rožmarina, origana, 
bazilike …) 

 ~ 1 strok česna 
 ~ 1 žlica ekstra deviškega 
olivnega olja

Fileje najprej posujemo z 
mešanico zelišč. Damo jih 
na krožnik in pokrijemo 
z drugim krožnikom, 
odpornim na visoko 
temperaturo. Drugi 
krožnik služi kot pokrovka. 
Nato vse skupaj položimo 
na primerno velik lonec, v 
katerem ves čas močno vre 
voda. Fileji se bodo hitro 
in enakomerno skuhali 
v lastnem soku. Kuhane 
fileje rahlo solimo.
Tako pripravljene fileje 
lahko jemo prelite z 
lastnim sokom, torej brez 
dodatka maščob. Lahko pa 
jih posujemo s sesekljanim 
česnom in prelijemo z žlico 
olivnega olja. 

kuhana na 
Riba, 

krožniku



Na osebo približno: 
63 kcal (265 kJ), 
2 g beljakovin, 0,25 g maščob, 
14 g ogljikovih hidratov, 
2 g vlaknin, 0 mg holesterola

Jedi pripravljajte na zdrav način 
Prehranjevati se zdravo pomeni skrbno izbrati živila na 
policah prehranske piramide ter jih prav tako skrbno in 
na zdrav način pripraviti. Prednost dajte kuhanju, duše-
nju in pečenju (v pečici, na žaru). 
Priprava jedi z malo ali nič maščob? Pa vendarle okusno 
in zdravo. Brez maščob oziroma z manj le-teh lahko pri-
pravite hrano na več načinov: s pomočjo alu folije, folije 
za peko, papirja za peko ali posode za pripravo jedi brez 
maščob in vode. Jedi, ki se pečejo brez maščob, so laž-
je prebavljive in imajo manj maščobe kot živila, pečena z 
dodatkom maščob. Izognili se boste škodljivim snovem, 
ki nastajajo pri pečenju ali praženju z dodatkom maščob.

Na kaj še morate biti pozorni?
Imejte redne obroke. Dan obvezno začnite z zajtrkom. 
Pazite na količino zaužite hrane. Količina hrane naj bo 
primerna vašim potrebam, tako da boste lahko uravnava-
li in vzdrževali primerno telesno težo. 

 ~ 1 večja zelena paprika 
 ~ 1 večja rumena paprika 
 ~ 40 dag zrelega paradižnika
 ~ 1 velika čebula
 ~ 2 stroka česna
 ~ 1 ½ dl vinskega kisa
 ~ ½ žličke mlete rdeče paprike 
 ~ 1 žlica rjavega sladkorja 
 ~ sol
 ~ po želji mleti ingver ali 
košček svežega

Papriko in olupljene 
paradižnike narežite na 
kocke. Čebulo in česen 
sesekljajte. V posodo za 
kuhanje dajte narezano 
zelenjavo, dodajte kis, 
mleto papriko, česen, 
sol, ingver in sladkor. 
Vse skupaj premešajte. 
Kuhajte 30–40 minut na 
slabem ognju. Postrezite 
kot prilogo. Lahko prelijete 
z žlici ekstra deviškega 
olivnega olja.

 ~ Namig: tako pripravljeno 
zelenjavo lahko za nekaj 
dni shranite v pasterizirane 
steklenice. 

zelenjavna 
Fina 

priloga



KAKO RAVNATI PRI VISOKEM KRVNEM TLAKU

Več koristnih nasvetov o zdravi 
prehrani najdete v priročniku 
Lahko jem pri visokem krvnem 
tlaku, ki jo je založilo Pomursko 
društvo za boj proti raku.
http://www.rak-ms.si 

 Avtorici:  prim. mag. Branislava Belović, dr. med. 
  izr. prof. dr. Cirila Hlastan Ribič
 Izdala: Pomursko društvo za boj proti raku 
  Nacionalni inštitut za javno zdravje
 Leto: 2014
 Naklada: 16.000 izvodov
 Oblikovanje in tisk: Modriš Anton Hozjan s. p.

Iz predgovora v priročniku:
»Priročnik Lahko jem pri visokem krvnem tlaku je dragocen pripomoček za 
pravilno izbiro živil in pripravo obrokov, s katerim avtorica na prijazen način 
navaja potrošnike k zdravemu načinu prehranjevanja. Dodana vrednost 
knjižice so pisano izbrani recepti, ki bodo služili za pripravo zdravih, okusnih 
in manj slanih obrokov.«

Izr. prof. dr. Cirila Hlastan Ribič
Nacionalni inštitut za javno zdravje


