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PREDGOVOR AVTORICE
Pred vami je knjižica, ki vsebuje osnovne informacije o anemiji zaradi pomanjkanja 
železa in nasvete o prehrani pri tej obliki slabokrvnosti. Nastala je zaradi želje 
in potrebe po večji osveščenosti ljudi o anemiji zaradi pomanjkanja železa. Naš  
namen je tudi ljudi poučiti, kako lahko sami pripomorejo k izboljšanju zdravja. 

Knjižica je namenjena vsem, saj se lahko vsak izmed nas enkrat ali večkrat v 
življenju sreča s slabokrvnostjo pri sebi ali svojcih. Najbolj pa bomo veseli tistih 
bralcev, ki jih še posebej zanima, kako nadomestiti izgubljeno železo v svojem 
telesu ali kako preprečiti, da bi pomanjkanje železa sploh nastalo. 

Rada bi se zahvalila vsem, ki so sodelovali pri nastanku 
te knjižice in prispevali svoj delež, da smo uspeli 
doseči zastavljeni cilj.

Želim vam prijetno branje, za dodatne 
informacije pa se lahko obrnete na 
zdravstveno osebje hematoloških 
oddelkov in vašega izbranega 
zdravnika.

Eva Jarc
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O ANEMIJI
Slabokrvnost ali anemija je stanje zmanjšanega števila rdečih krvničk 

(eritrocitov) in/ali zmanjšane koncentracije hemoglobina v krvi. Posledica je 

slabša oskrba organov (npr. srca, ledvic, jeter, možganov ...) s kisikom, ki je 

nujno potreben za njihovo normalno delovanje. Za anemijo zboli skoraj tretjina 

prebivalstva na svetu. Lahko se pojavi kot samostojna bolezen, še pogosteje pa 

spremlja druge kronične bolezni. 

Eritrociti so najštevilčnejše celice v krvnem obtoku in prenašajo kisik 

po telesu. Znotraj eritrocita se nahaja na tisoče molekul 

hemoglobina, ki vsebujejo hem z železovim atomom 

(slika 1). Kisik iz atmosferskega zraka se v pljučih ob 

izmenjavi plinov veže na hem v eritrocitu in se 

nato prenese do vseh organov v telesu.  

Referenčne vrednosti koncentracije 

hemoglobina pri zdravih osebah so:  

120-150 g/l  za ženske in  

130-170 g/l za moške.*
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* Povzeto po SZKKLM, marec 2016.



V našem telesu imamo od 3 do 5 g železa, ki je porazdeljeno v mišicah, kosteh in 

jetrih, največ pa ga je v rdečih krvnih celicah.

Slika 1: Shematski prikaz prenosa kisika na hemoglobin v eritrocitu

Rdeče krvničke (eritrociti) vsebujejo na tisoče 
molekul hemoglobina, ki prenaša kisik.

O2

O2
hem

hem

Krvni obtok

Molekula hemoglobina

Vezava kisika na hem (sestavni del hemoglobina),  
ki se po krvnem obtoku prenese do organov.



Vzroki za nastanek anemije so zelo različni. V osnovi ločimo:

  anemijo, pri kateri je moten nastanek novih eritrocitov v »tovarni krvnih celic«, 

tj. rdečem kostnem mozgu, in sicer zaradi različnih okvar kostnega mozga, 

pomanjkanja železa, pomanjkanja vitamina B
12

 in folatov; 

  anemijo, ki nastane zaradi povečanega razpada eritrocitov (hemolitična anemija); 
  anemijo zaradi izgube eritrocitov (anemija po krvavitvah) in 

  anemijo ob kroničnih boleznih (anemija kroničnega vnetja).

Skoraj polovico vseh oblik slabokrvnosti predstavlja anemija zaradi pomanjkanja 

železa (sideropenična deficitarna anemija - SDA). 

Ob sumu na anemijo vas bo vaš izbrani zdravnik napotil v laboratorij na odvzem 

vzorca krvi, v katerem bodo določili laboratorijske parametre za potrditev 

anemije. Iz izvidov krvne slike zdravnik odčita število in različne vrste 

levkocitov, število eritrocitov, število trombocitov in koncentracijo 

hemoglobina. S pomočjo biokemičnih preiskav pa preveri 

zaloge železa v telesu (feritin, nasičenost transferina) 

in koncentracijo C-reaktivnega proteina, ki nakazuje 

morebitno vnetje v telesu. Glede na vaše vrednosti 

teh parametrov se bo izbrani zdravnik odločil o 

načinu zdravljenja oziroma vas bo napotil k 

specialistu.
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Slika 2: Mikroskopska krvna slika pomanjkanja železa  

Eritrociti oz. rdeče krvničke so pri anemiji zaradi pomanjkanja železa manjši in 

bolj bledi, in sicer zaradi pomanjkanja hemoglobina, ki daje rdečo barvo celicam.  

Avtorica fotografije: prof. dr. Helena Podgornik, KO za hematologijo, UKC Ljubljana.

Normocit
 normalno velik in 

normalno polnjen eritrocit

Mikrocit
 manjši in bolj bled eritrocit
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Pomanjkanje železa je prisotno pri več kot dveh milijardah ljudi po vsem 

svetu in v zadnjih letih predstavlja svetovni zdravstveni problem, 

saj potrebe po nadomeščanju železa strmo naraščajo.

Najpogostejši vzroki pomanjkanja železa so:

 pomanjkljiv vnos železa s prehrano
 neučinkovita absorpcija železa v tankem 

črevesu (pri celiakiji, bolnikih s črevesno 

stomo …)
 povečane potrebe po železu v 

otroštvu, nosečnosti in med dojenjem 

(povečane potrebe po železu, folatih 

in vitaminu B
12

)
 izguba krvi (zaradi močnih 

menstruacijskih krvavitev, črevesnih 

bolezni, operativnih posegov …)

Posledice anemije so številne:

 slabša kakovost življenja
 manjša storilnost
 zapleti v nosečnosti
 zvečano tveganje za srčno-žilne zaplete



 slabši izid zdravljenja kroničnih bolezni
 zvečano tveganje za nastanek osteoporoze
 zmanjšane kognitivne funkcije (povečana razdražljivost,  

motena koncentracija, otežena presoja, zmedenost)
 povečano tveganje za nastanek demence
 podaljšano bolnišnično zdravljenje kroničnih vnetnih bolezni  

(ledvic, črevesa, jeter …) 

Z uživanjem primernih živil lahko preprečimo nastanek anemije. Izbira ustrezne 
prehrane oz. primernih živil je tudi sestavni del zdravljenja, ki izboljša anemijo. 
Anemijo zaradi pomanjkanja železa zdravimo z zdravili z železom, ki so na voljo  
v različnih oblikah, npr. kot tablete, sirup in raztopina za injiciranje ali infundiranje. 

GLAVNI VZROKI ANEMIJE 
ZARADI POMANJKANJA 
ŽELEZA
Skupine ljudi s povečanim tveganjem za pomanjkanje železa v telesu so:
 ženske v rodni dobi zaradi fizioloških mesečnih izgub železa z menstruacijo;
 dojenčki, še posebej nedonošenčki in prezgodaj rojeni zaradi  

premajhnih zalog železa;
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 otroci v času hitrega razvoja  

zaradi povečanih potreb po železu;
 ljudje, ki ne uživajo mesa (meso je 

največji vir železa v prehrani, 

rastlinska hrana vsebuje manj 

železa, le-ta se tudi težje 

absorbira v telo);
 redni darovalci krvi 

(zaradi prepogostega 

darovanja ali 

premajhnega 

nadomeščanja  

železa s hrano).

Vzroke za 

nastanek anemije 

zaradi pomanjkanja 

železa lahko 

razdelimo glede  

na njihov izvor; 

predstavljeni so 

v preglednici 1.



Preglednica 1: Glavni vzroki anemije zaradi pomanjkanja železa

VZROKI PRIMERI 

Fiziološki

 povečane potrebe  
po železu

hitra rast in odraščanje v otroštvu, 
močne menstruacijske krvavitve, 
nosečnost, 
darovanje krvi in krvnih pripravkov

Okoljski

 zmanjšan vnos železa 
v telo

slaba prehrana, 
stradanje, 
diete z majhnim vnosom železa 
(veganstvo, vegetarijanstvo …)

Patološki

 slaba absorpcija železa  
v prebavilih

okužba z bakterijo Helicobacter Pylori,  
kronična vnetna črevesna bolezen,  
odstranitev želodca in druge operacije želodca in črevesja,  
celiakija
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VZROKI PRIMERI 

Patološki

 kronična izguba krvi  
s krvavitvami in hemolizo

krvavitve iz prebavil – vnetne bolezni prebavil, 
benigni in maligni tumorji prebavil, rane na 
prebavilih, okužbe s paraziti, hemoroidi, žilne 
anomalije, prikrite krvavitve

krvavitve iz rodil – dolge in močne menstruacije,  
druge ginekološke krvavitve

različne druge sistemske krvavitve

intravaskularna hemoliza (razpad eritrocitov)  
zaradi različnih vzrokov

Genetske motnje

 genetske motnje anemija zaradi pomanjkanja železa, ki je odporna 
na zdravljenje z železom

Nekatere skupine zdravil 

 zdravila glukokortikoidi, salicilati, zaviralci protonske 
črpalke, nesteroidna protivnetna zdravila



PREPOZNAVANJE 
SIMPTOMOV 

Bolniki ob anemiji običajno občutijo neznačilne 

simptome, ki se pojavijo pri mnogih boleznih. 

Te simptome najdemo zlasti pri blagi, 

pa tudi ob zmerno hudi anemiji, ko so 

vrednosti koncentracije hemoglobina 

višje od 70 g/l. Pri hudi anemiji 

s koncentracijo hemoglobina pod  

70 g/l se pojavijo resnejši, tudi življenje 

ogrožajoči simptomi.  Simptomi so 

prikazani v preglednici 2 in na sliki 3.

Pri prepoznavanju simptomov je pomembno, 

da dobro poznate svoje telo, saj boste tako 

lažje opazili prve telesne spremembe, ki se 

izrazijo pri anemiji. Prva znaka anemije sta 

bledica kože in sluznic (očesna veznica,  

ustnice ...). Občutili boste splošno slabo počutje 



z utrujenostjo. Pri dalj časa trajajoči anemiji boste  

opazili, da pri običajnih telesnih naporih, kot je  

hoja po stopnicah, težje dihate, imate pospešen 

ritem srca, zdelo se vam bo, da so vaše mišice 

povsem oslabele. 

Če anemije ne zdravite, se lahko pojavijo  

hujši zapleti, kot so bolezni srca, 

omedlevica, zastoj v rasti in razvoju  

pri otrocih ter možnost prezgodnjega 

poroda z zapleti pri nosečnicah.

Zdravnika je treba obiskati, če opazite 

katerikoli simptom anemije, ki bi bil 

lahko posledica pomanjkanja železa pri 

vas ali otroku. Prav tako je treba obiskati 

zdravnika, če simptomi anemije ne izginejo 

po končanem zdravljenju ali pa se zopet 

pojavijo. Samozdravljenje pomanjkanja  

železa je odsvetovano in nevarno.
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Preglednica 2: Simptomi pri anemiji zaradi pomanjkanja železa 

NEZNAČILNI SIMPTOMI ZNAČILNI SIMPTOMI

utrujenost vnetje požiralnika

slabo počutje vnetje ustne sluznice, jezika

motnje koncentracije težave s požiranjem (disfagija)

slabša delovna storilnost želja po uživanju neobičajnih stvari,  
npr. ledu, gline, zobne paste …

bledica kože in sluznic razpoke (ragade) ustnih kotov

občutek kratke sape povečana vranica

izguba apetita (pri otrocih) sindrom nemirnih nog

bolečine v prsih nohti v obliki jušne žlice

pospešen srčni utrip pogoste okužbe



 Slika 3:   Simptomi in znaki  
 ob anemiji 

Bolezenske spremembe 
se pojavijo skoraj po 
vsem telesu; z rdečo 
pisavo so zapisane 
težave pri zelo hudi 
anemiji. 
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Oči
 rumene  

beločnice

Centralno živčevje
 utrujenost
 vrtoglavica
 omedlevica

Krvni obtok
 nizek krvni tlak

Srce
 občutek razbijanja srca
 pospešen srčni utrip
 bolečina v prsih
 angina pektoris
 srčni infarkt

Vranica
 povečanje

Koža
 bledica
 mrazenje
 porumenelost

Dihala
 občutek  

kratke sape

Mišice
 oslabelost, 

slabotnost

Prebavila
 spremenjena 

barva blata



ZDRAVLJENJE
Anemijo zaradi pomanjkanja železa zdravnik opredeli na podlagi:
 razgovora z bolnikom (anamneza), 
 telesnega  pregleda in 
 rezultatov laboratorijske preiskave krvi. 

Način zdravljenja anemije zaradi pomanjkanja železa je odvisen od vzroka. 

Vedno najprej zdravimo osnovni vzrok (npr.: krvavitev iz prebavil), temu pa 

sledi zdravljenje pomanjkanja železa z zdravili z železom v obliki tablet ali 

sirupa, intravenskimi zdravili železa ali ob hudi anemiji s transfuzijami 

eritrocitov. Za otroke so na voljo sirupi z železom, da zdravilo 

lažje zaužijejo. Zdravljenje s tabletami železa je 

dolgotrajno, poteka doma, običajno traja več mesecev. 

Priporočila ob prejemanju zdravil z železom:
   Nekatera zdravila z železom lahko  

   jemljete skupaj s hrano, večino pa je  

   treba jemati na prazen želodec, da je  

   absorpcija večja. Upoštevajte  

   navodila proizvajalca!



 Sočasno jemljite vitamin C, lahko v obliki pastil  

ali sveže izstisnjenega naravnega soka.
 Sočasno ne jemljite antacidov (to so zdravila,  

ki zmanjšujejo izločanje želodčne kisline).  

Presledek pri sočasnem jemanju zdravil z železom  

in antacidov mora biti daljši od dveh ur;  

najbolj optimalen je 4-urni presledek.
 Če zdravila z železom jemljete sočasno z zdravili 

za Parkinsonovo bolezen ali sindrom nemirnih 

nog, se absorpcija slednjih lahko zmanjša;  

med jemanjem naj bo 4-urni presledek.
 Učinkovitost zdravil za zmanjšano delovanje 

ščitnice (hipotiroidizem), golšo in raka na 

ščitnici se ob sočasnem jemanju železovih 

pripravkov zmanjša; med jemanjem naj bo 

4-urni presledek.
 Poskrbite za redno izločanje blata. 

Svetujemo pitje vode, zlasti zjutraj na tešče. 

Po potrebi uživajte pripravke za mehčanje 

blata, saj zdravila z železom pogosto povzročijo 

nastanek trdega in črnega blata,  

ki ga težje izločimo.
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Zdravljenje pomanjkanja železa je včasih dolgotrajno, saj lahko traja  

več mesecev,  da popolnoma obnovite svoje zaloge železa v telesu.  

V nekaterih primerih nadomestno zdravljenje s tabletami železa ne zadošča  

(huda, dolgotrajna anemija, neuspešno zdravljenje s tabletami ali sirupom),  

zato se zdravnik odloči za zdravljenje z intravenskimi zdravili z železom.

Med prejemanjem intravenskih zdravil z železom morajo biti bolniki pod 

nadzorom zdravstvenih delavcev v ambulanti ali bolnišnici, v sicer redkih 

primerih se namreč lahko pojavijo resni neželeni učinki. Sam učinek zdravljenja 

se - ne glede na peroralni ali intravenski način vnosa železa - po nekaj tednih 

izenači, zato sta oba načina dolgoročno enako učinkovita. 

Tudi ob jemanju tablet z železom se lahko pojavijo neželeni učinki, kar vpliva 

na zdravnikovo odločitev, katero obliko zdravljenja bo predpisal 

posamezniku. Vedno pa skrbno iščemo in zdravimo tudi 

vzrok, ki je pripeljal do pomanjkanja železa! Pri ženskah 

z močnimi menstruacijami zdravnik uvede 

kontracepcijo, ki zmanjša krvavitev. Pri bolnikih s 

kroničnimi vnetnimi boleznimi črevesa uvede 

zdravila za preprečevanje vnetja. Pri bolnikih 

s polipi v prebavilih izvede operativni 

poseg, pri katerem polipe odstranijo, s 

čimer preprečijo krvavitve iz črevesa.



VLOGA PREHRANE 
PRI ANEMIJI ZARADI 
POMANJKANJA ŽELEZA
Železo se v hrani nahaja v hemski in nehemski obliki. V naše telo se lažje in bolj 

učinkovito absorbira oz. vnese hemsko železo. Le-to se nahaja v mesu, ribah in 

morskih sadežih, medtem ko nehemsko železo najdemo v semenih, žitih, oreščkih 

in zeleni listnati zelenjavi. Njegova absorpcija v naše telo je mnogo slabša v 

primerjavi z absorpcijo hemskega železa, zato je anemija zaradi pomanjkanja 

železa pogosto spremljevalka ljudi, ki ne uživajo mesa. 

S pravilno izbiro prehrane lahko preprečimo pomanjkanje železa  

v telesu zaradi prehranskih vzrokov in zmanjšamo pomanjkanje 

železa ob drugih vzrokih (povečane potrebe pri otrocih in 

ženskah v rodni dobi). Pri hudem pomanjkanju železa 

v telesu - ob že razviti anemiji zaradi pomanjkanja 

železa - s hrano ne moremo ustrezno nadomestiti 

zdravljenja s pripravki železa.
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Na sliki 4 je predstavljena presnova železa v našem telesu. Po absorpciji železa iz hrane v 
tankem črevesu se železo veže v krvi na prenašalno beljakovino - transferin. Ta prenaša 
železo po krvnem obtoku glede na potrebe: kadar so potrebe po železu majhne, ga 
prenese do jeter, kjer se železo shrani v zaloge; kadar so potrebe po železu povečane, pa 
ga prenese do kostnega mozga, da nastanejo novi eritrociti z zadostno količino železa.   

Slika 4: Shematski prikaz presnove železa v telesu

Tf

Tf

Tf

Tf

Tf

Tf

Tf

Tf

Blato

Prebavila

Vnos železa

Debelo črevo

Eritrociti v 
krvnem obtoku Transferin 

(prenašalec 
nevezanega 
železa po 
krvnem obtoku)

Menstruacija

Izgube železa

Vranica (odstranjevanje 
starih eritrocitov)Kostni mozeg 

(nastanek novih eritrocitov)

Jetra (zaloga železa)

Železo iz starih 
eritrocitov se ponovno 

vsrka v krvni obtok

Prenašalec železa

Tanko
črevo



Na absorpcijo železa iz hrane v prebavilih vplivajo kombinacije živil, ki jih 

uporabljamo v prehrani. Ločimo živila, ki pospešijo absorpcijo železa v naše telo,  

in tista, ki jo zavirajo.

Pospeševalci absorpcije (vnosa) železa v prebavilih:
 meso:  svinjina, jagnjetina, govedina, ribe, perutnina, morski sadeži
 vitamin C

 sadje: črni ribez, limona, pomaranča, papaja, jagoda, orehi, grenivka,  

kivi, melona …
 zelenjava: brokoli, brstični ohrovt, blitva, peteršilj, poper,  ohrovt,  

hren, zelena kolerabica, cvetača, drobnjak, koleraba, gorčica, špinača, 

paradižnik, paprika …

Zaviralci vnosa železa v prebavilih:
 fitati: stročnice, semena
 polifenoli: čaj, kava, origano, kakav
 kalcij: mleko, mlečni izdelki
 soja

Pomembno je, da živil, ki sicer zavirajo absorpcijo železa v prebavilih, ne izključimo  

iz prehrane, temveč njihov vnos in količino ustrezno prilagodimo.

Absorpcija železa iz hrane je odvisna tudi od zalog železa v telesu. Kadar so zaloge 

majhne, se absorpcija desetkratno poveča, kadar pa so zaloge železa velike, 
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se absorpcija železa v črevesju zmanjša. Ta proces 

uravnava glavni regulator ravnovesja železa 

v telesu, tj. hormon hepcidin, majhna 

molekula, ki jo izdelujejo jetrne celice in 

jo izločajo v kri kot odgovor na potrebe 

telesa po železu. 

Zvečana količina hepcidina zavre 

prenos železa iz črevesja v kri, 

zmanjšana količina hepcidina  

pa ta prenos omogoči. 

Ob različnih akutnih in kroničnih 

vnetnih stanjih v telesu se 

hepcidin povečano izloča ne 

glede na zaloge železa v telesu, 

kar zmoti ravnovesje železa.  

Železo je namreč shranjeno v 

zalogah in ga telo ne more uporabiti. 

Priporočene dnevne vrednosti železa 

v prehrani pri zdravih osebah, ki uživajo 

meso, so prikazane v preglednici 3.



Preglednica 3: Priporočene dnevne vrednosti železa glede na starost in spol

STAROST MOŠKI ŽENSKE NOSEČNICE
DOJEČE 
MATERE

< 6 mesecev 0,27 mg 0,27 mg

7–12 mesecev 11 mg 11 mg

1–3 let 7 mg 7 mg

4–8 let 10 mg 10 mg

9–13 let 8 mg 8 mg

14–18 let 11 mg 15 mg 27 mg 10 mg

19–50 let 8 mg 18 mg 27 mg 9 mg

51+ let 8 mg 8 mg

Priporočene dnevne vrednosti železa za vegetarijance so 1,8-krat večje od 

priporočenih dnevnih vrednosti v preglednici 3. Najvišja zgornja meja dnevnega 

vnosa železa ne sme presegati 40 mg pri mlajših od 14 let oziroma 45 mg pri 

starejših od 14 let, nosečnicah in doječih materah. 
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Vsebnosti železa v živilih so podane v preglednicah 4 in 5. Iz preglednice 

4 je razvidno, katera živila vsebujejo hemsko železo. Njegova absorpcija je 

učinkovitejša, zato je ob pomanjkanju železa priporočljivo uživati živila z veliko 

vsebnostjo hemskega železa. V preglednici 5 so našteta živila, ki vsebujejo 

nehemsko železo in jih pogosteje uživajo vegetarijanci. 

Pri izbiri ustreznih živil so nam v pomoč vrednosti, ki so navedene na embalažah 

posameznega živila. Nekatera živila so dodatno obogatena z železom,  

npr. vitaminski pripravki,  žitarice, kosmiči … Priporočljiva je tudi priprava  

hrane v litoželezni ponvi.

Preglednica 4: Vsebnost hemskega železa v mg na 100 g živila

ŽIVILO ŽELEZO (mg/100 g)

MESO
krvavica    29,4

svinjska pašteta    18,0

goveja šunka, goveji pršut    9,8

telečja pašteta    7,9

jetrna pašteta    3,3

divjačina    3,0

goveji jezik    3,0

raca    2,5

govedina    2,1



ŽIVILO ŽELEZO (mg/100 g)

teletina    2,0

gos    1,9

jagnjetina    1,8

kunec    1,6

svinjina    1,4

šunka    1,1

mesni sir, slanina, klobase    0,8

piščanec    0,7

MORSKA HRANA

ostrige, klapavice    5,8

sardine v olju    2,5

raki    2,0

kozice    1,8

sveža ali prekajena skuša    1,2

tuna v olju    1,2

jastog, ostriž    1,0

navadna plošča    0,9

morski list, školjke    0,6

polenovka    0,5

losos    0,2

Vir: http://www.iron.medline.ch/Eisenplattform/Eisengehalt_verschiedener_Nahrungsmittel_170_1.php,  
dostop marec, 2016
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Preglednica 5: Vsebnost nehemskega železa v mg na 100 g živila

ŽIVILO ŽELEZO (mg/100 g)

MLEČNI IN JAJČNI IZDELKI

rumenjak    5,5

jajca (100 g = 2 jajci)    1,8

topljeni sir    0,9

mleko v prahu    0,8

parmezan    0,7

sojino mleko    0,4

sir (ementalec, gavda, tilzit)    0,3

mehki sir (brie, kamamber)    0,2

mleko, jogurt, smetana, beljak    0,1

beli sir, skuta    0

KRUH IN ŽITARICE

pšenični otrobi    16

proseni kosmiči    9,0

pšenični kalčki    7,6

hrustljavi kruhki s sezamom    4,3

ovsena kaša    4,2

ajdova kaša    3,5

testenine z jajcem    3,0

pumpernikel    3,0



ŽIVILO ŽELEZO (mg/100 g)

ječmen    2,8

grahamov kruh    2,7

rženi kruh    2,4

testenine brez jajc    2,1

ržena moka    2,1

polnozrnati riž    1,7

predkuhani riž    1,4

prepečenec    1,3

beli kruh    1,2

pšenični zdrob    1,1

mlečni piškoti    1,1

basmati riž    0,6

SADJE IN OREŠČKI

suhe marelice    5,2

mandlji    4,2

lešniki    3,7

kokos    3,5

brazilski oreščki    3,1

dateljni    3,0

orehi    2,5

suhe fige    2,5
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ŽIVILO ŽELEZO (mg/100 g)

arašidi    2,4

rozine    2,3

jabolčni krhlji    2,0

črni ribez    1,3

mango, rdeči ribez    1,2

avokado, robidnice    1,0

kostanj    1,0

sveže fige    0,8

maline    0,7

kosmulje    0,6

borovnice, limone, mirabele    0,5

marelice, jagode, kaki, kivi, češnje    0,4

mandarine, breskve    0,4

banane, grozdje    0,4

sok rdečega grozdja    0,3

ananas, slive, rabarbara    0,3

jabolka, melone, hruške    0,2

pomaranče    0,1

limonin sok    0,1

ZELENJAVA

suha soja    9,7

navadna leča    8,0

beli fižol    7,0



ŽIVILO ŽELEZO (mg/100 g)

čičerika    6,1

tofu    5,4

črni koren    3,3

špinača, blitva    2,7

motovilec    2,1

zeleni grah    1,9

brokoli, endivija    1,4

vrtna kreša    1,3

brstični ohrovt    1,1

jurčki, šampinjoni, stročji fižol    1,0

mehka solata    1,0

por, beluši, rdeča pesa    0,9

redkev    0,8

ohrovt    0,6

cvetača, koleraba    0,5

rdeče zelje, kisla repa    0,5

paradižnik    0,4

krompir, redkvica, paprika, zelje    0,3

jajčevec, kumara, korenje, čebula    0,2

Vir: http://www.iron.medline.ch/Eisenplattform/Eisengehalt_verschiedener_Nahrungsmittel_170_1.php,  
dostop marec, 2016
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ŽIVILA Z VELIKO 
VSEBNOSTJO ŽELEZA

neolupljen 
krompir

špinača

polnozrnati 
kosmiči

suhe marelice

rozine

školjke

stročji fižol

brokoli
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lubenica

rumenjakškampi

jetra

svinjinagovedina

POMEMBNO
 Izogibajte se večjim količinam kruha in izdelkov iz bele moke  

ter jih raje zamenjajte s polnozrnatimi izdelki.
 Kava in pravi čaj zmanjšata absorpcijo železa v telo, zato ju  

ne uživajte sočasno z mesom in drugimi živili z železom.
 Ob težji fizični obremenitvi (delo, šport) se potrebe po železu  

in kalorijah povečajo, zato ustrezno prilagodite količino hrane.



PRIMER TEDENSKEGA JEDILNIKA 
ZA OSEBE Z ANEMIJO ZARADI 
POMANJKANJA ŽELEZA
1. DAN

Zajtrk
 ovseni kosmiči, obogateni  

z železom, in jogurt
 pest rozin (lahko jih dodate v jogurt)
 svež pomarančni sok

Malica
 suhe marelice

Kosilo
 brokolijeva juha
 pečena govedina v špinačni  

omaki in krompir

Popoldanska malica
 sveže jagode

Večerja
 polnozrnate testenine s tuno
 zelena solata

2. DAN

Zajtrk
 polnozrnati kruh
 pusta šunka
 svež grenivkin sok

Malica
 suhe slive

Kosilo
 goveja juha
 mesne kroglice v sojini omaki
 pomaranča

Popoldanska malica
 kislo mleko

Večerja
 kuhan krompir z blitvo
 sardine z limono



3. DAN

Zajtrk
 svež smuti iz jagodičevja, 

pomaranče in banane
 prepečenec/kos kruha 

(kateregakoli)

Malica
 mandeljni, dateljni

Kosilo
 piščančja jetrca v omaki
 polnozrnati riž
 motovilec

Popoldanska malica
 papaja

Večerja
 zelena solata s trdo  

kuhanimi jajci

4. DAN

Zajtrk
 ovseni kosmiči, obogateni  

z železom, in jogurt
 jagode (lahko jih dodate v jogurt)

Malica
 kivi

Kosilo
 paradižnikova juha
 pečen tofu in losos
 zelena solata

Popoldanska malica
 rženi kruh s topljenim sirom

Večerja
 fižolova juha s klobaso
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5. DAN

Zajtrk
 umešana jajca
 kos polnozrnatega kruha

Malica
 melona

Kosilo
 škampi v paradižnikovi  

omaki s česnom
 krompir

Popoldanska malica
 mandeljni

Večerja
 palačinke s pirino moko  

in višnjami

6. DAN

Zajtrk
 svež smuti iz kivija, polnozrnatih 

kosmičev in banane

Malica
 kos kruha s šunko

Kosilo
 juha iz navadne leče
 goveji zrezek in pražen krompir
 paradižnikova solata

Popoldanska malica
 ajdova kaša s slivami

Večerja
 stročji fižol z jajcem



7. DAN

Zajtrk
 tuna s polnozrnatim kruhom
 sveža paprika

Malica
 limonada
 sendvič iz polnozrnatega  

kruha s pršutom in rukolo

Kosilo
 bučkina juha
 pečen piščanec z zelenjavo  

(brokoli, paprika, paradižnik)  
in polnozrnatim rižem 

 zelena solata

Popoldanska malica
 suhe fige

Večerja
 carski praženec  

iz polnozrnate moke  
z rozinami
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DODATNA PRIPOROČILA

PREVELIKA TELESNA TEŽA – sovražnik številka 1. 

Prva pomembna strategija za izboljšanje vrednosti železa  

v telesu je ohranjanje zdrave telesne teže. Pomanjkanje železa 

se namreč večkrat pojavi pri ljudeh s povečano telesno 

težo. Prav tako so pri ljudeh s preveliko telesno težo 

pogostejše vnetne bolezni, vnetje pa zmanjšuje 

absorpcijo železa iz hrane.

DIETE BREZ MESA – pomembno je imeti 

znanje o ustreznih nadomestkih.

Ženske z močnimi menstruacijskimi 

krvavitvami, ki ne uživajo mesa in 

vsakodnevno intenzivno vadijo, 

morajo posebej paziti na svoje zdravje 

in spremljati morebitne simptome 

pomanjkanja železa, saj intenzivna 

vadba lahko privede do razpada 

eritrocitov in posledično  

pomanjkanja železa.



MEDITERANSKA PREHRANA – najboljša izbira.

Značilno zanjo je uživanje sveže zelenjave, oljčnega olja in rib ter ene do treh enot 

vina na dan. Blagodejni vpliv vina na izboljšanje krvne slike in povečanje železa  

v krvi je poznan mnogim. Raziskave so pokazale, da zmerno uživanje vina izboljša 

vrednosti železa v telesu. To pa ne upravičuje njegove široke uporabe, saj se koristi 

izgubijo in prevladajo škodljivi učinki.

Poskrbite za dodaten vnos VITAMINA B12 IN FOLNE KISLINE.

Anemija se lahko pojavi tudi ob premajhnem vnosu  

vitamina B
12

 in folne kisline, ki sta ključna za pravilen  

razvoj eritrocitov. Še posebej so potrebe po teh  

dveh snoveh povečane med nosečnostjo, zato je  

njuno nadomeščanje nujno potrebno za pravilen  

razvoj ploda in ohranjanje zdrave krvne slike.  

Uživajte hrano bogato z vitaminom B
12

  

(jetra, meso, mleko, jajca) in folno kislino  

(zelena solata, špinača, brokoli, brstični ohrovt,  

banane, jagode, grenivke, maline, pomaranče). 
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Lek farmacevtska družba d.d.,  
Verovškova 57,  
1526 Ljubljana,  
Slovenija

www.lek.si

S PREPOZNAVANJEM PRVIH SPREMEMB V VAŠEM POČUTJU 
in obiskom zdravnika boste pripomogli k preprečevanju anemije 
zaradi pomanjkanja železa. Z zdravljenjem in poznavanjem načel 
nadomeščanja železa s prehrano se pomanjkanje železa hitreje 
nadomesti in s tem izboljšata vaše počutje in zdravstveno stanje.


