
MITI IN RESNICE O ZAMRZNJENI ZELENJAVI - JE SPLOH ZDRAVA? 

 

 

 

Zelenjava je pomembna za zdravo in pestro prehrano. Med potrošniki pa je razširjeno 
mnenje, da je uporaba zamrznjene zelenjave slab nadomestek za svežo zelenjavo. Pozimi, ko 
je ponudba sveže zelenjave iz naših krajev skromna, lahko prehrano popestrimo 
z zamrznjeno zelenjavo, saj ta s sodobnimi načini hitrega zamrzovanja obdrži veliko hranilnih 
in senzoričnih lastnosti sveže zelenjave. Pozimi ponudbo zelenjave sicer popestri tudi uvoz, 
vendar ta zaradi stroškov prevoza zelenjavo podraži. Med dolgo potjo zelenjava tudi izgubi 
kakovost in hranilno vrednost. Kolikšne so izgube, ne moremo vedeti, saj so odvisne od tega, 
koliko časa traja prevoz, in od tega, kako je zelenjava hranjena med prevozom in v skladišču. 

Številne študije o prehranjevanju opozarjajo, da ne pojemo dovolj zelenjave. Le redko pa 
izvemo, kako naj dosežemo primerno raven in pestrost pri uživanju zelenjave, še posebej 
pozimi, ko je lokalna ponudba zelenjave omejena predvsem na zelje, repo, skladiščen 
krompir, čebulo in por. Zamrznjena zelenjava je zdrava alternativa za svežo v času, ko lokalno 
pridelane sveže zelenjave še ni. Četudi je zamrznjena zelenjava pravilno hranjena (vsaj pri -
18 °C), ni mogoče povsem ustaviti procesa razgradnje vitaminov. V povprečju se jih na mesec 
izgubi od 1 do 5 odstotkov. Rok uporabe zamrznjene zelenjave je lahko tudi do tri leta. 
Čeprav je rok uporabe za zamrznjeno živilo relativno dolg, pa porabite živilo pred tem rokom, 
v pol leta po nakupu ali še prej. 

 

 

 

 

 

 

https://www.aktivni.si/prehrana/miti-in-resnice-o-zamrznjeni-zelenjavi-je-sploh-zdrava/#gallery35761


 

 

Tabela: Povprečna vsebnost vitamina C v mg/100 g obroka, pripravljenega iz različne 
zelenjave 

 

 

Največ vitaminov uničimo z napačno pripravo hrane. Pri zamrznjeni zelenjavi je zlato pravilo, 
da je pred pripravo nikoli ne tajamo, ampak jo položimo v čim manjšo količino vrele vode, v 
kateri jo na štedilniku ali v mikrovalovni pečici dokuhamo. Še bolje je, če jo skuhamo v sopari 
ali jo podušimo na malo olja. Čas kuhanja ali dušenja naj bo kratek oziroma po navodilih 
proizvajalca. Pri kupovanju zamrznjene zelenjave smo pozorni na znake, ali je bila morebiti 
temperatura v zamrzovalniku previsoka (nabiranje ledu, deli zelenjave so sprijeti v kepe). Če 
pripravljena zelenjava stoji pri sobni temperaturi več kot 4 ure, zelo hitro izgubi hranilno 
vrednost, vitamine in minerale, začne pa se tudi kvariti. Svetuje se takojšnja shranitev v 
hladilniku in kasnejše ponovno segrevanje. 
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