Bolj zdravomleko od krav
na pasr
rro

Ze veikrat je bilo govorao tem, da naj
bi bilo mlekokrav na paii bolj zdravo.
Splo5noznanoje, da je maslo,pridobljenoz mlekakravna paii, bolj mazavo kot maslo iz mleka krav v hlevski
reji. Kerje trdost maiiob odvisna od
razmerjamed nasiienimiin nenasiienimi ma5iobnimikislinami,lahkoZeiz
tega podatkasklepamona viSjovsebnost nenasiienih maSiobnih kislin
v pa5nem mleku. Na inititutu LFZ
Raumberg-Gumpenstein
so sklenilite
domneveznanstvenopodkrepitiin so
zastaviliraziskavo,v kateri so prouievali ma5iobnokislinsko
sestavomleka
razlitnokrmljenihkrav.Predvsemjih je
zanimalavsebnostomega-3ma5iobnih kislin,za katereje Ze dolgo znan
pozitivniuiinek na zdravjeljudi.
Pomen omega-3 ma5iobnih
kislin
Pri proudevanjuEskimov so opazili
zanimivparadoks:kljub na prvi pogled
zelonezdraviprehrani,sajzauZijejoveliko mesain maidobin skorajnid zelenja- Novejieraziskavesopotrdile viijo prehranskovrednostmleka,pridobljenegaod krav
ve,so bolezni oLiljain srca,ki jih najpo- no paii.
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gostejepovezujemo z nezdravoprehrano,
pri Eskimih veliko manj pogoste kot pri
drugih narodih. Podrobnej5eraziskaveso
pokazale,da je kri Eskimov bolj tekodain
manj nagnjena k nastajanju strdkov, ki v
sodobnem svetu veljajo za najpogostejSe
povzroditelje prezgodnje smrti. To pa naj
bi bilo posledicavedjevsebnosti omega-3
maSdobnihkislin, ki jih Eskimi zauLljejo
z ribjim mesom.
Danes vemo, da omega-3 maSdobne
kisline ugodno vplivajo na zdravje, in
sicer preko:
. zaviranjastrjevanja krvi,
. nlLajo kvni tlak,
. niLajo raven maSdob(trigliceridov) v
krvi,
. izboljSajoudinkovitost belih krvnidk
pri odpravljanju rmetij,
. povedajoprilagodljivost celidnih membran.
. zmanj$ajoverjetnost nastanka
Alzheimerjeve bolezni in
. imajo pomembno vlogo pri zdravljenju
depresij.

Nekateri evolucionisti celo predvidevajo,
da so se moigani in celoten iivdni sistem
pri ljudeh do dana5nje stopnje kompleksnosti lahko razvili samo na radun dobre
oskrbe z omega-3maSdobnimi kislinami
med evolucijo. To hipotezo potrjujejo
tudi podatki o moiganih kot najvedjem
porabniku omega-3 maSdobnih kislin v
iloveSkem telesu.
Omega-3 maSdobne kisline spadajo v
posebno skupino nenasidenih ma5dobnih kislin, ki so nujno potrebne (esencielne) za dlove5ko Liv\enje. V dlove6kem
telesu ne morejo nastati iz drugih snovi,
zato jih moramo zauLiti s hrano. Veliko
omega-3 maSdobnihkislin vsebujejo ribe

iz mrzllh morij. Najved omega-3ma5dobnih kislin vsebuje ribje olje - celo do 75
%. Razlidna rastlinska olja vsebujejo prekursorja omega-3ma5tobnih kislin - alfa
linolensko kislino (ALA), ki jo zaradi
podobnega delovanja mnogi Stejejo kar
za omega-3 maitobno kislino, kar pa
kemijsko ni pravilno. Pretvorba ALA v
omega-3 maSdobnekisline pa poteka le
v omejenem obsegu (obidajno manj kot
l0 o/o).To pretvorbo zavirajo omega-6
ma5dobnekisline, ki jih veliko vsebujejo
nekatera rastlinska olja (npr. sondnidno, sojino in olje iz koruznih kaldkov).
eeprav so tudi omega-6mabiobne kisline
nujno potrebne v dloveSkiprehrani, pa je
potrebno paziti na razmerjemed obojimi.

Pri Eskimih 1e razmerje med omega-3 in
omega-6maSdobnimikislinami pribliZno
1:1,pri Ameridanih in Ewopejcih pa kar
1 : 2 0d o 1 : 5 0 .
Vnos nenasidenih maSdobnih kislin v
ilove5ko telo je povezan s kolidino zauiitih ma5dob.Po priporodilih nutricionistov naj dlovek dnevno ne bi zauLil vei
kot 30 % energijev obliki maSiob. Od teh
naj bi bilo l0 % energijev obliki ma56obz
nasidenimi ma5iobnimi kislinami, vsaj 7
% v vedkrat nenasidenihmaStobnih kislinah (PUFA) in 10 do 16 % v obliki enojno
nenasidenihma5dobnihkislin.

Pa5avpliva na maiiobno
sestavomleka
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V okviru projekta so 36 krav razdelili v
4 skupine. Vsaka skupina je bila razlidno
krmljena. Prva skupina je bila samo na
pa3i in ni dobivala nobene dodatne krme,
druga skupinaje poleg pa5edobila 5e 3,5
kg mrve, tretja skupinaje polegpa3edobila 5e 3 kg suhe snovi iz koruzne silaie,
detrta pa 2,9 kg modnih krmil. Dodatno
so v poskus vkljudili 5e peto skupino, ki
pa je bila krmljena v hlevu s travno in
koruzno silaZo,senom in veliko kolidino
modnih krmil (10,1kg na dan).
Kot je bilo pridakovano, so bile razlike v
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Vsebnost
CLA,omega-3in omega-6maitobnih kislin

Dokrmljevanjena paii (razente
dodajamo mrvo) poslobia kakovost
mleka in njegovo maitobno sestavo
pribliha mleku krav, intenzivno krmljenih
v hlevu.
sestavimledne maSdoberazlitno krmljenih krav sicermajhne, a opazne.Predvsem
je odstopalasestavamaSdobpri kravah,
intenzivno krmljenih v hlevu. Mleko teh
krav je vsebovalopomembno ved nasidenih in manj nenasiienih ma5dobnihkislin.
VsebnostZelenihnenasidenihma5dobnih
kislin je bila v mleku krav, ki so bile samo
na pa5i, kar za detrtino viSja, vsebnost
neZelenihnasidenihmaidobnih kislin pa
za 15 o/oniLjav primerjavi z mlekom krarr,
intenzivno krmljenih v hlevu. Razlike so
5e vedje v primerjavi vsebnosti konjugirane linolne kisline (CLA), vsebnosti
omega-3in omega-6maidobnih kislin in
razmerju med slednjima. Paino mleko je
vsebovalokar petkrat ved linolne, dvakrat
ved omega-3 maSdobnihkislin, medtem
ko je bila vsebnostomega-3 ma5dobnih
kislin za 30 o/oniLja. Konjugirani linolni kislini pripisujejo pomembne zdravstvene udinke, saj naj bi zavirala razvoj
rakavih obolenj, pojavljanje poapnenja
arterij, nastajanjetromboze ali diabetesa ter udinkovala anabolno (razgradnja

nasiienemaitobne kisline enkrat nenasiiene MK

veikrat nenasitene MK

Vsebnostnasitenihin nenasiienihmaitobnih kislinv mleku
samo paSa
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ma5dobnihrezerYv telesu).
Zaradi opisanih sprememb v sestavije
bilo razmerje med omega-3 in omega-6
maSdobnimi kislinami v padnem mleku
1:1,45,v mleku krav, krmljenih v hlevu,
pa L'.4.To je sicer 5e vedno v okviru priporodil (normativ je razmerjedo 1:5), a
je vseeno precej manj ugodno kot pri
pa5nem mleku. Kot je Ze bilo omenjeno,
je v paSnemmleku tudi veliko ved linolne
kisline, ki ravno tako pozitivno vpliva na
zdravle.
Zanimivo je, da je dodatek mrve k
pa5i 5e izbolj5al kakovost mleka, saj je to
mleko vsebovalo5enekoliko vei omega-3
in manj omega-6 ma5dobnih kislin; razmerje se je zoLIlo na I:1.,12.Dodatek
koruzne silaZe ali moinih krmil k pa5i
pa je poslabSalsestavomleka. Seposebej,
de upo5tevamo oirjo skupino omega-3
maSdobnih kislin, in sicer samo alfalinoelnsko ksilino in t.i. prave omega-3
ma5tobne kisline. Vsebnost teh se z dokrmljevanjem razlidnih krmil (razen mrve)
k paSiv mleku zniZa.

Tri litre paSnegamleka
Za pokritje alove5kihpotreb po omega-3
maSdobnih kislinah bi morali dnevno
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Vsebnost
alfa linolenske(trikratnenasiienamaitobna kislinaz 18Catomi)in pravih
omega-3maitobnih kislin
popiti ved kot 3 litre pa5negamleka. To
izgleda na prvi pogled ogromno, a de bi
hoteli isto kolidino omega-3 ma5dobnih
kislin zauZiti z mlekom krav, intenzivno krmljenih v hlevu, potem bi morali
dnevni obrok mleka povedatina 10 litrov.
V povpredju se poraba mleka in mlednih izdelkov giblje okoli I liter na glavo
in dan, kar pomeni, da bi s paSnim mlekom pokrili tretjino, s hlevskim pa samo

desetino dnevnih dloveSkih potreb po
omega-3ma5dobnihkislinah.
Poleg Ze vedkrat omenjenih prednosti
pa5ebi jo kazalo vzpodbujati tudi zaradi
bolj ugodne sestavepa5negamleka in s
tem vi5je prehranskevrednosti le-tega.
(Prirejenopo Wassteckttatsiitlich in
Milch<?,Derfortschrittliche
"Griiner
Landwirt, 12/08)
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