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Prehrana pitancev je za prirejo in predelavo kakovostne svinjine eden od ključnih 
dejavnikov, saj vpliva tako na mesnatost trupov kot tudi na tehnološko kakovost in 
prehransko vrednost mesa in slanine. Prehrana je pomembna tudi za ekonomič-
nost predelave mesa; še posebej takrat, ko želimo z njimi izdelati proizvode višje 
kakovosti tako v konvencionalnih kot ekoloških rejah.
 
Prehrana vpliva na kakovost mesa in slanine že zaradi vpliva na starost živali ob 
zakolu in s tem povezanimi spremembami npr. v vsebnosti in kakovosti vezivnega 
tkiva, sposobnosti za vezavo vode v mišicah itd, kot preko oskrbe z nekaterimi 
hranili. Prehrana oz. oskrba s hranili s tem vpliva tako na tehnološko in senzorič-
no, kot tudi na prehransko vrednost mesa in slanine.

Na tehnološko in senzorično kakovost mesa zelo močno vpliva že sama vsebnost 
maščob v mesu (slika 1), ki je odvisna tako od genotipa živali, kot od prehrane in 
drugih pogojev reje. 

Slika 1. Vpliv količine intramuskularnih maščob v mesu na senzorične lastnosti mesa

Zaradi selekcije in izboljšanja tehnologije se je v zadnjih desetletjih delež maščob 
ne le v trupu, ampak tudi v mesu zmanjšal. Ker je vsebnost maščob v mesu zelo 
povezana s sočnostjo, okusom in drugimi senzoričnimi lastnostmi mesa, se je 
vzporedno z zmanjšanjem zamaščenosti zmanjšala tudi okusnost mesa (pregle-
dnica 1).

Koncentracija maščob v najdaljši hrbtni mišici (%)
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Preglednica 1. Povezanost med spreminjanjem mesnatosti – zamaščenosti in senzoričnih lastnosti mesa

Prehrana seveda vpliva na zamaščenost. Prekomerno krmljenje, pomanjkanje be-
ljakovin in še pogosteje pomanjkanje esencialnih aminokislin zamaščenost seveda 
povečata. A ta dva dejavnika, še posebej slednji, v dobri tehnologiji pitanja praši-
čev seveda ne moreta biti ukrepa za doseganje želene zamaščenosti in vsebnosti 
maščob v mesu.

 Vpliv maščob krme na tehnološko in senzorično kakovost 
Maščobno tkivo vsebuje okoli 80 % maščob, ki so sestavljene iz maščobnih kislin. 
Del maščobnih kislin v maščobnem tkivu tvori prašič sam, del pa jih pride nespre-
menjenih neposredno iz krme. Kakovost telesnih maščob je zato pri prašičih, kot 
tudi ostalih živalih z enodelnim želodcem, zelo močno odvisna od maščobnoki-
slinske sestave in količine zaužitih maščob.

Ker imajo različne maščobne kisline različne fizikalno-kemijske lastnosti, je zato 
tudi tehnološka in senzorična kakovost naloženih maščob odvisna od njihove ma-
ščobnokislinske sestave.

Maščobne kisline, ki večinoma sestavljajo maščobe v rastlinskih krmilih, tudi ra-
stlinskih oljih, ter v naloženih maščobah svinjine, se razlikujejo v:
• Nasičenost: poznamo nasičene in nenasičene maščobne kisline, ki imajo lahko 

v ogljikovi verigi eno do šest dvojnih vezi. Nenasičene delimo na enkrat in več-
krat nenasičene maščobne kisline (VNMK). VNMK v rastlinskih krilih so dva-
krat (linolna, C18:2) ali trikrat nenasičene (linolenska, C18:3), v živalskih tki-
vih pa najdemo tudi take, ki so 4-, 5- ali 6-krat nenasičene. 
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• Dolžina verige: v običajnih rastlinskih krmilih imajo praktično vse maščobne ki-
sline verige dolge 14, 16 in 18 ogljikovih atomov. Tudi prašič tvori sam le take, a 
je sposoben, kot druge živali, v majhni količini linolno in linolensko kislino po-
daljšati do štirikrat nenasičene arahidonske (C20:4) oz. petkrat nenasičene eiko-
zapentaenojske (C20:5; EPA) in šestkrat nenasičene dokozaheksaenojske kisline 
(C22:6; DHA).

• Mesto prve dvojne verzi: to je določeno glede na prvo dvojno vez z metilnega 
konca maščobne kisline, in je lahko na 3., 6. ali 9. ogljikovem atomu. Glede na to 
jih imenujemo n-3, n-6 in n-9 maščobne kisline, v pogovornem jeziku pogosteje 
kar ω-3, ω-6, ω-9 maščobne kisline. 

Dolžina verige in stopnja nenasičenosti vplivata npr. na tališče maščob. Tu velja 
zakonitost: daljša kot je maščobna kislina in bolj kot je nasičena, višje tališče ima 
in seveda obratno. Tako se nasičene maščobne kisline pričnejo taliti pri najvišji 
temperaturi, nenasičene pa pri nižji. Npr. sončnično in koruzno olje imata tališče 
pri 14-21 °C, sojino pri -8 do -18 °C, repično pri 0 do -3 °C. Ribje olje, ki ima veli-
ko šestkrat in petkrat nenasičenih maščobnih kislin (DHA in EPA), se ne strdi niti 
pri -30 °C, maslo, ki ima veliko nasičenih maščobnih kislin, pa je kar nekaj časa v 
trdnem stanju tudi po tem, ko ga vzamemo iz hladilnika. 

Stopnja nenasičenosti je odločilno povezana še z enim pomembnim dejavnikom 
kakovosti maščob, in sicer z njihovo oksidativno stabilnostjo oz. nevarnostjo na-
stanka žarkosti. Bolj kot je neka maščobna kislina nenasičena, bolj je podvržena 
oksidativnem kvarjenju. 

Za kakovost naloženih maščob so pomembne predvsem nasičene maščobne kisli-
ne - palmitinska (C16:0) in stearinska (C18:0), ki imata tališče nad telesno tempe-
raturo, enkrat nenasičena oleinska (C18:1) in od VNMK dvakrat nenasičena linol-
na kislina (C18:2) in trikrat nenasičena linolenska kislina (C18:3), ki imajo tališče 
pod telesno temperaturo. 

Zaradi teh zakonitosti je maščobnokislinska sestava ključnega pomembna za sen-
zorične in tehnološke lastnosti mesnin; pri čemer ima za kakovost slanine izjemen 
pomen, za kakovost mesa pa zaradi nizke vsebnosti maščob v pustem mesu majh-
nega, razen z vidika oksidativne stabilnosti. Če vsebujejo maščobe krme veliko 
večkrat nenasičene linolne in linolenske kisline, potem bo suha salama, panceta ali 
slanina kraškega pršuta premehka, bolj oljnata, se bo slabše rezala, rezine se bodo 
sprijemale, narezana se bo na mizi prej izcejala, imela bo slabšo teksturo pri žve-
čenju, vonj in okus se ji bosta zaradi nastanka žarkosti prej spremenila, tudi v ma-
ščobah topni vitamini bodo prej “izginili”, imela bo torej tudi slabšo trajnost. 
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Prav zaradi opisanega zahtevajo proizvajalci kakovostnih mesnin, da mora biti vnos 
VNMK s krmo pri pitancih kontroliran. Tako npr. konzorcij proizvajalcev parm-
skega pršuta (Consorzio del Prosciutto di Parma) že od 1992 za zagotavljanje do-
bre konsistence slanine zahteva, da mora imeti podkožna slanina parmskega pršu-
ta jodno število (merilo nenasičenosti) manjše kot 70 in/ali vsebovati manj kot 15 
% linolne kisline. Za doseganje te kakovosti dovoljujejo največ 2 % linolne kisline 
na kg suhe snovi obroka. Do priporočila so seveda prišli na podlagi različnih raz-
iskav, ki kažejo, da se tveganje za preveč VNMK v maščobah poveča predvsem ob 
prevelikem dodatku rastlinskih olj (slika 2); pri čemer so olja z malo linolne in li-
nolenske seveda manj problematična. Podobno, celo strožje, je bilo v tistem času 
splošno nemško priporočilo za zagotavljanje dobre kakovosti slanine, saj je pripo-
ročalo manj kot 12 % linolne kisline, za zagotavljanje tega pa v krmi za zaključno 
pitanje največ 12 g VNMK na kg krme oz. največ 1,5 % rastlinskih olj.

Slika 2. Vpliv količine zaužite linolne kisline z dodajanjem rastlinskih olj in masti  
na vsebnost linolne kisline v podkožnih maščobah stegna pri italijanskih težkih prašičih

Tudi sedanje nemško priporočilo je bolj strogo kot od konzorcija za parmski pršut, 
saj dovoljuje v hrbtni slanini največ 15 % VNMK (linolna in linolenska skupaj), za 
doseganje tega pa: 
• manj kot 18 g VNMK/kg krme z 88 % suhe snovi pri mesnatosti manjši od 58 %,
• manj kot 15 g VNMK/kg krme z 88 % suhe snovi pri mesnatosti večji od 58 %. 

Razlog, da Italijani omenjajo le linolno kislino tiči v dejstvu, da se v običajnih raz-
merah pitanja uporablja oz. se je uporabljalo le krmila, ki imajo zelo malo linolen-
ske kisline. V primeru, ko uporabljamo semena ali olja lanu, ogrščice, soje ali dru-
ga olja, bogata z linolensko kislino, je le to nujno upoštevati in se raje držati nem-
ških priporočil.
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Zaradi razlik v vsebnosti VNMK v žitih in drugih krmilih (preglednica 2) pripo-
ročajo Nemci, da je za zagotavljanje manj kot 15 g VNMK/kg krme v krmnih me-
šanicah na osnovi različnih žit potrebno količino dodanih maščob prilagoditi su-
rovinski sestavi mešanice (preglednica 3).

Preglednica 2. Okvirna vsebnost večkrat nenasičenih maščobnih kislin v različnih krmilih  
(g/kg zračne suhe snovi)

Vpliv maščobnokislinske sestave krme na kakovost naloženih maščob je seveda 
povezan tudi s trajanjem pitanja določenih maščob in močno odvisen tudi od me-
snatosti oz. debeline slanine. Bolj ko so živali zamaščene, manjši je oz. kasneje se 
pokaže učinek, saj se VNMK v večji količini telesnih maščob bolj razredčijo. Ne-
koč, ko so bili prašiči boj zamaščeni, so imeli Nemci prav zato celo manj strogo 
priporočilo za vsebnost VNMK v hrbtni slanini. Kot rečeno, je vpliv seveda odlo-
čilno povezan tudi s trajanjem pitanja s krmo določene maščobnokislinske sesta-
ve, kar prikazujejo tudi rezultati naše raziskave predstavljeni v preglednici 4. Veči-
na sprememb maščobnokislinske sestave slanine se zgodi v okoli 5 tednih. 

Preglednica 3. Nemška priporočila za zgornjo mejo dodajanja olj in maščob v krmne mešanice  
na osnovi različnih žit za zagotavljanje vsebnosti manj kot 15 g VNMK/kg krmne mešanice  
z 88 % suhe snovi
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Preglednica 4. Vpliv dodatka ogrščičnega semena na maščobnokislinsko sestavo krme,  
v maščobah hrbtne slanine ter na koncentracijo produkta oksidacije maščob malondialdehida (MDA)  
v hrbtni slanini pri pitanju od 35 kg do 110 kg
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 Vpliv drugih hranil (ne maščob) na tehnološko  
in senzorično kakovost 

Meso je po zakolu, med predelavo in zorenjem ter pripravo podvrženo različnim 
procesom posmrtne presnove in zorenja. Prehrana živali je vključena v te procese, 
saj vpliva na vsebnost posameznih hranil in/ali njihovih metabolitov, ki so vanje 
vključeni. Tu so še posebej pomembni procesi oksidacije maščobnih kislin oz. li-
pidov ter tudi drugih snovi v celicah, ki vplivajo na denaturacijo snovi v celicah, 
topnost beljakovin, integriteto celičnih membran itd. V celicah mišičnine in slani-
ne imajo procesi seveda vpliv na kazalnike tehnološke, senzorične in mikrobiolo-
ške kakovosti svežega mesa in mesnin: odpuščanje oz. izgubo vode, barvo in ob-
stojnost barve, mehkobo mesa, tališče oz. čvrstost maščob in slanine, oksidativno 
stabilnost oz. pojavnost žarkosti svežega mesa in mesa med predelavo, skladišče-
njem, termično obdelavo, zorenjem itd. Vplivajo tudi na higiensko kakovost, po-
javnost slabega vonja ter trajnost mesa in mesnin.

Oksidativne spremembe maščobnega in mišičnega tkiva so odločilno povezane z 
oskrbo živali s snovmi, ki so vključene v antioksidativne procese, predvsem vita-
mini A, E in C, selenom in drugimi minerali ter tudi rastlinskimi bioaktivnimi 
snovmi. Antioksidanti namreč preprečijo nastanek snovi, ki so odgovorne za ra-
zvoj žarkega okusa in sprememb v barvi mesa. Kot omenjeno, so oksidaciji še po-
sebej podvržene večkrat nenasičene maščobne kisline, stopnja njihove hidrolize in 
oksidacije pa sta močno povezani s senzoričnimi lastnostmi. Ob nezadostni priso-
tnosti antioksidantov se ne oksidirajo samo maščobe, pač pa tudi beljakovine, kar 
vodi k slabši topnosti beljakovin in zmanjšani prehranski vrednosti mesa.

Za boljšo antioksidativno zaščito predelanega mesa lahko med procesom izdelave 
surovini dodajamo sintetične ali naravne antioksidante. Pri svežem mesu in pri 
trajnih izdelkih kot sta pršut in panceta, kjer lipidna oksidacija predstavlja enega 
od pomembnih vzrokov za slabšanje kakovosti med skladiščenjem, pa lahko dose-
žemo boljšo oksidativno stabilnost mesa in slanine le s povečanjem koncentracije 
antioksidantov v krmi. 
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Obogatitev krme z visokimi koncentracijami v antioksidativne procese vključenih 
hranil se je v tem oziru pokazalo kot možnost za izboljšanje kakovosti mesa in me-
snin. Pri tem je učinkovito predvsem dodajanje velikih količin vitamina E (okoli 
200 IU/kg krme), ki izboljša oksidativno stabilnost maščob svinjine, zmanjša oksi-
dacijo holesterola, izboljša barvo mesa in njeno obstojnost (predvsem rdeči odte-
nek), v nekaterih primerih zmanjša tudi izcejo in podaljša obstojnost na policah. 
Vitamina E pri tem ni potrebno dodajati celotno obdobje pitanja, ampak le v za-
ključni fazi, le nekaj tednov pred klanjem. To prikazuje raziskava predstavljena v 
preglednici 5, kjer so v Nemčiji dokazali, da je z dodajanjem vitamina E tekom ce-
lotnega pitanja ali le v zadnjih dneh pred klanjem mogoče zelo povečati količino 
vitamina E v svinjini. Tako veliko povečanje koncentracije vitamina E v mesu ima 
lahko pomen ne le za izboljšanje kakovosti mesa ter izboljšanja proizvodnosti, 
zdravstvenega stanja in antioksidativnega statusa živali, ampak tudi zaradi izbolj-
šanja oskrbe ljudi z vitaminom E.

Preglednica 5. Vpliv zauživanja vitamina E pri pitancih na vsebnost vitamina E  
v nekaterih tkivih in na uspešnost prenosa iz krme v tkiva

Poleg maščob in vitamina E lahko na kakovost mesa in slanine vplivajo tudi dru-
ga hranila. Nekatere raziskave so v povezavi predvsem z oksidativno stabilnostjo, 
barvo, izcejo, mehkobo in drugimi parametri kakovosti mesa našle ugodne pove-
zave z rastlinskimi bioaktivnimi snovmi (npr. polifenoli), s selenom, kromom, 
magnezijem, pantotensko kislino in drugimi. Ker ti vplivi niso tako dobro dokaza-
ni, jih ne bomo podrobneje opisali ali podajali priporočil.
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 Vpliv na prehransko vrednost
Živila živalskega izvora so v prehrani pomembna zaradi dejstva, da so izjemno bo-
gata s hranili, predvsem tistimi, s katerimi so rastlinska živila revna, ali pa so v ra-
stlinskih živilih zelo slabo izkoristljiva oz. veliko slabše kot v živalskih. Meso tako 
predstavlja bogat vir zelo dobro izkoristljivih esencialnih aminokislin, vitamina 
B12, folatov in drugih vitaminov skupine B, železa, cinka, selena, vitamina A in vi-
tamina D. Poleg tega je meso, razen jajc, v kontinentalni prehrani edini vir n-3 in 
n-6 dolgoverižnih VNMK, meso prežvekovalcev pa vsebuje tudi konjugirano li-
nolno kislino, ki ji pripisujejo antikancerogene in druge ugodne učinke. 

S pomočjo primerne prehrane živali lahko vsebnost v prehrani ljudi deficitarnih 
ali nezaželenih hranil v mesu, mleku in jajcih izboljšamo oz. popravimo. Tako lah-
ko tudi v svinjini zmanjšamo delež pri prekomernem uživanju škodljivih nasiče-
nih maščobnih kislin, povečamo delež ugodno delujočih enkrat in VNMK, tudi 
dolgoverižnih kot sta EPA in DHA ter delež konjugirane linolne kisline (KLK), po-
večamo lahko vsebnost nekaterih vitaminov in mineralov, tudi vsebnost nekaterih 
naravnih rastlinskih bioaktivnih snovi. 

Od snovi v svinjini, na vsebnost katerih lahko s prehrano vplivamo, so prehransko 
gotovo najpomembnejše maščobe, tako njihova vsebnost kot sestava. Različne 
maščobne kisline imajo na zdravje ljudi zelo različen učinek. Na splošno lahko re-
čemo, da ima prevelik vnos skupnih maščob in nasičenih maščobnih kislin za 
zdravje zelo neugoden vpliv (predvsem debelost, srčno žilne bolezni itd), nenasi-
čene maščobne kisline pa pogosto ugoden učinek. Poleg tega sta linolna (C18:2 
n-6) in linolenska kislina (C18:3 n-3) esencialni maščobni kislini iz katerih nasta-
jajo v telesu še druge za zdravje neobhodno potrebne dolgoverižne večkrat nena-
sičene maščobne kisline: arahidonska (C20:4 n-6), EPA (C20:5 n-3) in DHA 
(C22:6 n-3).

Vnos maščob pri ljudeh ni problematičen le glede količine, ampak predvsem zaradi 
prevelikega vnosa nasičenih maščobnih kislin, premajhnega vnosa esencialnih ma-
ščobnih kislin (predvsem n-3) in zaradi napačnega razmerja med n-6 in n-3 ma-
ščobnimi kislinami (prevelik delež n-6 in premajhen n-3). Take napake v vnosu vo-
dijo do povečane pojavnosti srčno žilnih bolezni, metabolnega sindroma, napak v 
delovanju imunskega sistema, raka, napak v delovanju živčevja in drugih. Kot funk-
cionalna se zato smatra živila, ki te napake popravljajo. S krmljenjem olj bogatih z 
nenasičenimi maščobnimi kislinami, predvsem z alfa linolensko kislino ali pa kar z 
dodajanjem EPA in DHA je mogoče povečati vsebnost teh kislin do te mere, da po-
stanejo živila funkcionalna tudi glede na merila, ki jih predpisuje EFSA. 
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Tudi v Sloveniji je naprodaj svinjina s spremenjeno maščobnokislinsko sestavo, ki 
vsebuje manj nasičenih in več VNMK, obenem tudi več za zdravje pomembnih 
esencialnih maščobnih kislin, tudi dolgoverižnih EPA in DHA ter ugodnejše raz-
merje med n-6 in n-3 maščobnimi kislinami (preglednica 5). 

Take, za prehransko vrednost mesa zelo ugodne, spremembe lahko pomenijo zaradi 
večjega deleža VNMK slabšanje tehnološke kakovosti mesa: manjša čvrstost slanine, 
nevarnost izcejanja in žarkosti.
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