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Proti zaprtju z dobrimi 
bakterijami

O zaprtju govorimo, ko blata ne izločamo redno. Po ura-
dnih priporočilih je odvajanje še normalno, če gremo na 
blato le trikrat na teden. Bolj strog kriterij ima higienizem, 
posebna veja biologije, po katerem je normalno odvaja-
nje dva do trikrat na dan, izločanje blata le enkrat dnevno 
pa je po tem pojmovanju že »polzaprtje«. Dr. Iztok Ostan

Pomemben dejavniki, ki pripomore k redne-
mu odvajanju, je pitje zadosti vode (vsaj 1,5 
l na dan), saj je vzrok za nastanek zaprtja 

dehidracija blata. Pripomorejo tudi redno telesno 
gibanje (vsaj eno uro hoje na dan), psihično spro-
ščanje (stres je vir prebavnih motenj) in uživanje 
dovolj sadja in zelenjave (vsaj 400 g na dan).

Vsa ta hvalevredna naravna sredstva proti za-
prtju pa so žal težje uporabna v starosti, ko je 
zaprtje najbolj razširjeno. Ni torej čudno, da ve-

čina starejših uživa odvajala. V domovih za osta-
rele jih vsakodnevno uživa kar 74 % stanovalcev. 
Z njimi sicer učinkovito izpraznimo črevo, a imajo 
tudi negativne stranske učinke. Odvajalo je torej 
le izhod v skrajni sili.

Varnejši je klistir. Je povsem naravno sredstvo, 
ki ga poznajo tudi nekatere ptice. Dolgokljune ptice, 
ki preletijo Atlantik, postanejo med potjo »zapeče-
ne«. Na Floridi s kljunom zajamejo vodo in jo vbriz-
gajo v zadek. Blatu pač vrnejo to, kar mu pri zaprtju 
manjka: vodo. To je tudi bistvo klistirja: skozi anus 
vbrizgamo vodo v debelo črevo, zastalo suho blato 
se razmoči in izloči. 

Najenostavnejši varen način za odpravljanje 
zaprtja pa je uživanje učinkovitih probiotikov v 
dnevnih odmerkih, ki zagotavljajo, da blato nima 
neprijetnega vonja. Obstajajo namreč bakterije, 
ki omehčajo blato v debelem črevesu in tako od-
pravljajo zaprtje. Med drugimi jih vsebujejo tudi 
bio probiotiki EM; mi jih uživamo že poldrugo de-
setletje.  Na spletni strani www.iztokostan.com 
je predstavljenih 105 pričevanj oseb, ki so ob 
uživanju probiotika EM odpravile zaprtje. To je 
napitek (biološko pridelano živilo), ki ga lahko 
pijemo vsak dan. Vsebuje izvlečke 19 vrst zdra-
vilnih zelišč.
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Uvodna                         beseda
Hrana je skupek snovi, ki jo organizem 

zaužije in predstavlja vir energije za njegovo 
delovanje in rast. Zaužite snovi se v procesu 
prebave pretvorijo v obliko, ki jo lahko asimi-
lirajo in uporabijo celice, neprebavljivi ostanki 
pa se izločijo. 

Običajno govorimo o hrani s stališča člo-
veka, ki mu predstavlja osnovno potrebo. Čez 
zgodovino si je človek zagotavljal hrano z lo-
vom in nabiralništvom, zadnjih 10.000 let pa 
predvsem z načrtnim gojenjem (kmetijstvo). 
Zdaj je večina prehranske energije, ki jo zau-
žije človeštvo, produkt prehranjevalne verige, 
ki izvaja različne postopke umetnega spremi-
njanja živil. 

Hrana je vse okrog nas; če se odpravimo 
na sprehod, jo lahko zasledimo na polju, če 
se odpravimo v mesto, jo vidimo na trgovskih 
policah, če sedimo doma, jo vidimo na tv-ek-
ranih. Je hrana še vedno glavni vir preživetja, 
da ljudje lahko funkcioniramo ali hrano zlo-
rabljamo v več namenov?

Glede na situacijo v letu 2020 in 2021 je 
hrana postala še večji sovražnik ljudi, saj po 
njej posegamo iz dolgočasja, stiske, stresa, 

jeze … Vse več smo posedali v zaprtih prosto-
rih in posegali po hrani, ki je za naše zdravje 
bolj škodljiva, saj takrat, ko smo v stresu ali 
jezni, ne posegamo po sadju in zelenjavi, am-
pak naše telo hrepeni po prazni hrani, 'junk' 
hrani, ki si jo privoščimo direktno v žilo. Tako 
naše telo prejme neko dozo, zdravilo in se v 
danem trenutku počuti odlično.

Pa je res kriva hrana ali smo sami? Kako 
na prehrano in prehranjevanje vplivajo mediji, 
trgovski centri, naša zaposlitev in finančni sta-
tus? Gre ljubezen res skozi želodec?

Premalo se zavedamo, da se naša prehran-
ska veriga začne v materinem trebuščku. Že 
v samem razvoju našega življenja se celotna 
prehranska navada začne od samega začetka. 
Danes nam je na voljo resnično ogromno iz-
delkov, in tako lahko posežemo po kakovostni 
hrani, zdravih mlečnih produktih, po peko-
vskih izdelkih in sladkih čokoladnih dobrotah. 
Celotno naše prehranjevanje naj bo zdravo, 
torej vsega po malo, in bomo srečni vsi – pro-
izvajalci in prodajalci.

Ekipa Resnično JAZ

Vse to in še več v tokratni reviji Resnično Jaz.
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Vse na enem mestu!
Današnji otroci si težko predstavljajo, da je bilo včasih treba v drugo mesto ali 
celo v drugo državo, da smo lahko kupili nekaj zdravega, 
sladkega. Pri nas namreč ni bilo mogoče dobiti 
vsega na enem mestu, kot je to možno da-
nes. Kako nam Lidl kot trgovec pomaga, 
da živimo in izbiramo domačo in zdravo 
hrano, smo povprašali kar njih.

Lidl je trgovina, ki redno skrbi tudi za promo-
cijo zdravega življenja in zdravih življenjskih 
navad. Od kod ideja za Lidlovo vitalnico?

»Ideja za Lidlovo Vitalnico je nastala v letu 2016 z 
željo, da bi pripravili programe za bolj fit življenjski slog 
in jih predstavili širši publiki. Želeli smo si pripraviti ka-
kovostne brezplačne vsebine, ki bi bile primerne tako za 
začetnike kot tudi za dolgoletne športne navdušence. Prva 
ambasadorka Lidlove Vitalnice je bila Hana Verdev, po tem 
se ji je pridružil Anže Avbelj in lani še Urška Ahac. Tako Lidlo-
vo Vitalnico zdaj predstavljajo trije ambasadorji, ki pripravlja-
jo vadbene programe, ideje za izlete, športne nasvete in nove 
recepte,« pravi Janja Nardin, vodja projekta Lidlove Vitalnice 
na Lidlu Slovenija.

Kaj lahko najdemo v Lidlovi Vitalnici?
Urška Ahac, ki se je vitalni platformi pridružila zadnja,  

nam pove: »Na spletni strani pod zavihkom Lidlova Vital-
nica najdemo vsebine, ki nastajajo pod taktirko Vitalnih 



trenerjev, torej Hane Verdev, Anžeta Avblja in mene. 
Te vsebine so ustvarjene z namenom, da gibanje, 
tako med štirimi stenami kot v naravi, približamo 
širši populaciji. Vadbe so zasnovane tako, da jih 
lahko izvajajo popolni začetniki ali naprednejši re-
kreativci, po drugi strani pa tu zase najdejo nekaj 
tudi nosečke in mlade mamice. Sama kreiram še 
vsebine v obliki vlogov in blogov, kjer gledalce/
bralce s seboj popeljem na različne destinacije, ki 
so super za izlete z dojenčkom in/ali s kužkom.«

Kako usmeriti kupce, da obiščejo Lidlovo 
Vitalnico? So vadbe, recepti, nasveti brezplačni?

»Kupce usmerimo, da obiščejo Lidlovo Vitalnico 
predvsem preko objav na naših družbenih omrež-
jih, in sicer na Instagramu, Facebooku in YouTubu. 
Vadbe in recepti so seveda brezplačni, saj je glavni 
cilj, da ljudi podučimo o pomembnosti zdravih iz-
bir,« pove Janja.

Poskrbite tudi za zdrav način med zaposlenimi? 
»Pomembno nam je dobro počutje sodelavcev, 

zato veliko skrb namenjamo promociji zdravega na-
čina življenja. Med številnimi aktivnostmi, ki jih na 
tem področju izvajamo, je ena izmed bolj priljublje-
nih sadni dan, ki ga za vse sodelavce pripravimo vsaj 
enkrat mesečno. Lidl Slovenija vsako leto omogoči 
sodelavcem udeležbo na Oviratlonu in Ljubljanskem 
maratonu, ki se ga je nazadnje udeležilo kar 80 Lid-
lovcev. Skupaj smo pretekli 844 kilometrov in toliko 
evrov tudi darovali Društvu Rdeči noski. Že vrsto let 
v rožnatem oktobru in brkatem novembru izvajamo 
različne aktivnosti, s katerimi sodelavce ozaveščamo 
o pomembnosti rednega samopregledovanja dojk in 
mod. S pomočjo strokovnjakov se na različnih delav-
nicah in predavanjih izobražujemo glede zdravega ži-
vljenjskega sloga. Veliko pozornost namenjamo tudi 
ergonomiji na delovnem mestu in v povezavi s tem 
izvajamo različne projekte – od vaj pravilnega razgi-
bavanja in dvigovanja bremen (sodelavci v trgovinah) 
do dvižnih miz za razbremenitev mišic, ki trpijo pri 
čezmernem sedečem delu (sodelavci v upravi). Ker 
se zavedamo, kako pomemben je zdrav duh v zdra-
vem telesu, pa veliko pozornost v podjetju namenja-
mo tudi mentalnemu zdravju in tako med drugim 
sodelavcem in njihovim ožjim družinskim članom 
nudimo možnost brezplačnega anonimnega psi-
hološkega svetovanja s strani zunanjega strokov-
njaka. Poleg tega raznovrstne vsebine iz Vitalnice 
tedensko delimo na svojih internih kanalih in s tem 

svoje sodelavce informiramo o številnih tematikah 
promocije zdravja. V podjetju ima tudi vsaka enota 
vsaj enega Ambasadorja zdravja, ki se enkrat letno 
družijo na Dnevu ambasadorjev zdravja, znotraj svoje 
ekipe pa širijo informacije in skrbijo za izvajanje ak-

tivnosti promocije zdravja na delovnem mestu,« z 
nasmehom na obrazu pripoveduje Janja. 

Se vam zdi, da ljudje dovolj posegamo po 
zdravi prehrani?

Urška pravi, da ljudje vse več posegamo 
po zdravi prehrani, a kot opaža, imamo do-
stikrat izzive s tem, da se nam zdi kuhanje 
zato bolj komplicirano – realnost pa je se-

veda povsem drugačna. »Če pogledate naše 
zdrave recepte, lahko za večino ugotovite, da 

vam vzamejo le nekaj minut. Preverite jih lahko 
tukaj: https://recepti.lidl.si/vitalnica.«

Urška nam za konec zaupa še svoj najljubši re-
cept:  https://recepti.lidl.si/recepti/vitalni-puhasti-
-oblacki-z-borovnicami.
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(P)ostani fit!

Hana Verdev

Anže Avbelj
Urška Ahac

lidl.si/vitalnica
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Prehranske navade 
nekoč in danes

Pred 20 leti je bilo čudno, če si bil otrok s čezmerno telesno težo. Sovrstniki so te 
zbadali, samozavest je padla. V tistem obdobju je bilo lažje nadzorovati otroke in 
jih poslati v naravo, saj so bili navajeni, da se družijo med seboj. Danes pa je slika 
čisto drugačna; veliko otrok ima čezmerno telesno težo, ampak se s tem starši in 
otroci ne obremenjujejo. Otroci imajo raje sladkarije, starši jim popuščajo; namesto 
narave pa prevladujejo televizija in telefoni. Kako je bilo to videti včasih in kako je 
danes, pa so nam v pogovoru zaupali v Bolnišnici za otroke Šentvid pri Stični.  

Kako priti v stik z vami?
Pri otrokovem pediatru dobite napotnico, 

s katero se prijavite na prvi pregled. V času 
prvega pregleda boste dobili tudi vsa informacije o 
Šoli zdravega načina življenja. Med obravnavo bomo 
vas in vašega otroka naučili osnove zdrave prehrane, 
pitja tekočin, gibanja in higiene spanja. Obravnava 
poteka v skupinah, kjer so starostno primerljivi ot-
roci in za posamezna področja tudi individualno. Ot-

roci so pod nenehnim zdravniškim nadzorom. Med 
obravnavo opravijo preiskave za odkrivanje zapletov 
debelosti, meritve pljučnih funkcij, merjenje aerob-
ne kapacitete … Pri otrocih ne merimo samo telesne 
mase, ampak s pomočjo bioimpendančne tehtnice 
celotno sestavo telesa (razmerje med mišično maso 
in maščobnim tkivom, stanje prehranjenosti). Tovr-
stno analizo opravijo otroci tudi med kontrolnimi 
pregledi v dvoletnem obdobju. 
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Kako otroci preživljajo dan v Bolnišnici za otroke 
Šentvid pri Stični?

Dnevi tu so zelo podobni dnevom v domačem 
okolju. Vse aktivnosti so prilagojene otrokovim 
starostim in sposobnostim, kar jim daje občutek 
varnosti. Vsak dan imajo pouk in rekreacijske ak-
tivnosti, ki jih izvajamo v bazenu, zunaj na dvorišču, 
v telovadnici in na fitnes napravah, redno se odpra-
vimo tudi na krajše ali daljše sprehode v okolico 
bolnišnice. Skupinski pogovori pri psihologinji in 
različne aktivnosti delovne terapije pomagajo ot-
rokom poiskati vzroke za povečano telesno težo in 
hkrati poiskati motivacijo za vzpostavljanje novih 
navad in rutin v dnevnih aktivnostih in socialno-
-komunikacijskih veščinah. V individualnih pogovo-
rih s psihoterapevtko imajo otroci možnost zaseb-
nega pogovora. Z dietetičarko spoznavajo osnove 
zdrave prehrane. Enkrat na teden si tudi sami prip-
ravijo malico. V prostem času se otroci, mladostniki 
družijo na oddelku, igrajo družabne igre ali berejo 
knjige, gledajo televizijo. 

Se trenutno odraža kakšna stiska pri otrocih, 
glede na to, da so v vzgojnih zavodih prepovedali 
interesne dejavnosti na področju športa?

V času epidemije je bila ena izmed glavnih me-
tod obrambe v boju proti kovidu-19 socialno dis-
tanciranje. Ukinjale so se številne prostočasne 
aktivnosti in možnosti preživljanja prostega časa, 
druženja z vrstniki in gibanja. Omejevalni ukrepi 
so tako bistveno posegli v najpomembnejše dele 
življenja otrok in mladostnikov – vključevanje v vr-
stniške skupine, učenje in igro. Zapiranje vrtcev in 
šol je prav tako prineslo s seboj posebne izzive, saj 
vrtec in šola otrokom ne predstavljata le varstva ali 
prostora za učenje, temveč tudi, kar je za dušev-
no zdravje in zdrav razvoj posameznika morda celo 
pomembnejše, npr. možnost socialnih interakcij, 
občutka pripadnosti, oblikovanja vseh vidikov sa-
mopodobe in identitete ter učenja veščin soočanja 
z različnimi življenjskimi težavami. Socialno distan-
ciranje se je tako lahko pri nekaterih spreobrnilo 
v socialno izolacijo, pri delu pa smo se srečevali 
s spremembami v funkcioniranju mladih, ki so se 
kazale v zmanjšani telesni aktivnosti, nezdravem 
načinu prehranjevanja, upadu motivacije za šolsko 
delo, čustvenih stiskah, znižanem razpoloženju in 
slabših socialnih spretnostih.

Kdo je te posledice občutil najbolj?
Največ negativnih posledic zapiranja šol in usta-

vitve prostočasnih aktivnosti so občutili tisti otroci 

in mladostniki, ki so že pred epidemijo imeli težave 
na področju čustvovanja, vedenja, učenja in odno-
sov z drugimi ter tisti posamezniki, ki živijo v manj 
ugodnem in manj spodbudnem ali konfliktnem 
družinskem okolju. Z zaprtjem vrtcev in šol, ki so 
za nekatere predstavljali morda celo edino varno in 
stabilno okolje, ter ukinjanjem prostočasnih aktiv-
nosti, so otroci in mladostniki lahko izgubili enega 
ali več od pomembnih virov podpore in pomoči.
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Kakšno razliko med prehranskimi navadami zaznate?
Prehranske navade se iz leta v leto spreminjajo. 

Manj časa posvetimo pripravi obrokov. Jemo po nav-
dihu, ko smo pač lačni. Po hrani posegamo, ko nam 
pride pod roke. Načrtovanja prehrane v gospodinj-
stvu skoraj ni več. Prevečkrat se vprašamo: »Kaj bom 
jedel?«, ko nam kruli v želodcu in ne vnaprej. Dobro 
pa je, da je prehrana načrtovana. Izpuščanje zajtrka 
je velik problem sodobnega sveta. V vrtcu imajo ot-
roci zajtrk, vendar ko gredo v šolo, prevečkrat starši 
pozabijo, da je treba zajtrkovati doma. Če v tem pre-
hodu ne naredimo doma odločilnega koraka k zaj-
trkovanju, otrok pozabi na zajtrk. V srednji šoli, kjer 
je navadno treba bolj zgodaj vstati, je še težje vpelja-
ti zajtrk. Raziskave kažejo, da ljudje, ki ne zajtrkujejo, 
pogosto posegajo po vmesnih dodatkih in poznih 
večerjah, ki so preobilne in nepravilno sestavljene 
(hrenovke, salame, sladki kosmiči …). 

Kaj se je največ spremenilo v zadnjih nekaj letih? 
Spremenil se je odnos do hrane. Hrana nam je 

vedno na voljo. Manj je običajne, kuhane hrane, veliko 
več je hitrih rešitev. Hitre rešitve za potešitev lakote pa 
niso nujno kakovostne. Pogosto posegamo po cenenih 
izdelkih, ki so bogati z enostavnimi sladkorji in ma-
ščobami. V zadnjih letih opažamo tudi trend pakiranja 
tovrstne prehrane v količinah XXL. Znanja o hrani je v 
resnici zelo malo. Otroci ne vedo, iz česa so hrenovke, 
majoneza, Čokolešnik … Velika razlika je, če v nedeljo 

popoldan postrežemo z domačim jabolčnim zavitkom 
s skuto ali odpremo škatlo čokoladnih piškotov. Nek-
daj so ljudje kljub skromnim virom beljakovinskih živil 
(jajca, meso …) znali živila pravilno kombinirati (mleč-
ni močnik, ričet, pašta fižol …) in si zagotoviti pravilni 
prehranski vnos. Žganci z nekaj ocvirki in žitno kavo 
so danes zamenjali Čokolešnik, sladki kosmiči … V več 
kot polovici hrane, ki jo kupimo v trgovini, je dodan 
sladkor, ki povzroča zasvojenost in čezmerno izločanje 
hormona inzulina. Naše telo v začetni fazi s pomočjo 
povečanega delovanja trebušne slinavke naval slad-
korja normalizira, vendar dolgoročno to vodi v sladkor-
no bolezen, zamaščenost jeter, spremembe na ožilju in 
druge zaplete povezane z debelostjo. Tudi slani, mastni 
prigrizki imajo neugoden vpliv na naše telo. 

Kako prehranska industrija vpliva na te odločitve?
Problem prehranske industrije je, da si prizade-

va pridobiti čim večji zaslužek s čim manjšimi stro-
ški. Njihov moto vodi v uporabo surovin v izdelkih, 
ki nam ne prinesejo veliko hranil in tudi negativno 
vplivajo na zdravje. Industrija skrbi za dobre okuse, 
kar doseže z uporabo dodatnega sladkorja, sladil, 
soli in nezdravih maščob (palmina maščoba). Prav 
tako nekateri izdelki vključujejo sestavine, ki pripo-
morejo, da naslednjič zopet izberemo isti izdelek. 
Bombardiranje s privlačnimi oglasi še poslabšuje 
situacijo pri potrošnikih, saj vzbudijo željo tako pri 
starših kot pri otrocih. 
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Telesna aktivnosti pa gredo pri vas z roko v roki z 
zdravim načinom prehranjevanja … 

Človeško telo je zgrajeno za gibanje in njegovo 
pomanjkanje je škodljivo. V sklopu našega progra-
ma poudarjamo celostni pomen gibanja za naše 
zdravje. Redna telesna aktivnost prinaša veliko 
pozitivnih učinkov, vendar moramo biti pazljivi pri 
njeni izbiri, predvsem začetniki oz. telesno neaktiv-
ni posamezniki, saj lahko neprimerno izbrana te-
lesna aktivnost prinese tudi negativne posledice v 
obliki poškodb in bolezni. Izbrane aktivnosti mo-
rajo biti varne, enostavne in pa dostopne v doma-
čem okolju. Tem trem načelom sledi tudi zasnova 
gibalnega programa v naši bolnišnici. Vsi začetki so 
težki in nelagodni, pa vendar kljub temu otrokom 
poizkušamo približati gibanje, v katerem bodo prej 
ali slej začutili zadovoljstvo in veselje. 

Kako se odločiti, katera vadba je primerna za 
posameznega otroka?

Pred odločitvijo za spremembe je zelo po-
membno, da ugotovimo trenutno stanje. Pri otro-
cih opravimo začetne meritve in oceno sestave 
telesa, mišične moči, splošne telesne pripravlje-
nosti, pljučne vitalne funkcije in gibalnih navad. 
Izhodiščno stanje in ponovitve meritev nam po-
nujajo možnost individualnega spremljanja otro-
kovega napredka.

Katere vadbe torej potekajo pri vas?
V bolnišnici izvajamo primerne telesno-gibalne 

aktivnosti, ki ugodno vplivajo na porabo maščob-
nega tkiva, izboljšanje kondicije, mišične moči in 
gibljivosti. Aktivnosti potekajo pretežno skupinsko 
po potrebi tudi individualno. Aerobno vadbo izva-
jamo s pomočjo pohodov v naravi, uporabe kardio 
fitnes naprav (tekalna steza, eliptični trenažer, sob-
no kolo, veslač) in bazena. Vadbo moči in gibljivosti 
izvajamo v zunanjem trim parku in v telovadnici s 
pomočjo blazin in velikih gimnastičnih žog. Najbolj-
ši pripomoček pri tem pa je lahko prav naše telo. 
Vadbo popestrimo z elementarnimi igrami in koor-
dinacijskimi vajami. 

Kako pogosto izvajate te vadbe?
Trudimo se, da se otroci dnevno gibajo na sve-

žem zraku, v vsakem primeru pa imajo gibanja vsaj 
dve šolski uri dnevno. Ob odpustu naredimo okvi-
ren načrt sprememb za domače okolje. Za uspeš-
no spremembo življenjskega sloga je pomembna 
vključitev in podpora celotne družine, zato ima-
mo pripravljena predavanja za starše, kjer se jim 

Nam lahko zaupate primer 
jedilnika v vaši bolnišnici?

Zajtrk: čaj, umešano jajce, paradižnik, 
pirin kruh.

Dopoldanska malica: sadje, 
polnozrnati prepečenec.

Kosilo: porova juha, goveji zrezek v 
vrtnarski omaki, idrijski žlikrofi, zelena 
solata s čičeriko.

Popoldanska malica: naravni jogurt, 
sončnična semena.

Večerja: špinačni mafini s sirom in 
semeni, sestavljena solata.
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predstavi njihova vloga. Po potrebi sodelujemo z 
učitelji na matični šoli. Spodbuda, motivacija in 
vztrajnost so tiste vrline, ki otroku s čezmerno te-
lesno težo pomagajo, da zaživi nov in predvsem 
bolj zdrav način življenja. 

Kaj je leto spremembe, torej leto 2021, 
pomenilo za vaše delo?

Ob uvedbi protikoronskih ukrepov smo se znašli 
pred vprašanjem, kako organizirati svoje delo, da 
bomo še vedno lahko pomagali našim otrokom 
in mladostnikom, imeli stik s starši in da bi hkrati 
preprečili širjenje bolezni. Glede na epidemiološko 
situacijo smo del svojih aktivnosti prenesli na delo 
preko spleta. Pokazalo se je, da je to lahko dober 
način dela, saj smo lahko tako izpeljali ambulantne 
posvete, delavnice in predavanja za starše. Da bi 
bili pri delu še uspešnejši, smo želeli še vedno de-
lati s starši individualno. S starši smo se dogovorili 
o načinu sodelovanja – osebno ali na daljavo. 

Ste uvedli tudi kakšne novosti?
V samem programu zdravega načina življenja 

smo uvedli vsebinsko novost. Spoznali smo, da 
otroci in mladostniki nimajo prave predstave, kaj 
pomeni, da morajo določen dodatek v prehrani 
(prekršek) pokuriti. Otrok dobi dodatek (sok, košček 
čokolade), terapevt (dietetik) preračuna, kolikšna je 
energetska vrednost in koliko časa mora za to biti 
na orbitreku ali tekalni stezi. Otrok na ta način iz-
kusi in si lažje zapomni pomen kurjenja prekrškov.

Avtorice:
Lejla Košmrlj, mag. psihologije

Anita Vidmar, diplomirana dietetičarka
Saša Poglajen, diplomirana kineziologinja

Tanja Lušina, diplomirana delovna terapevtka



13

»Prvo sladko pecivo 

me je naučila 

pripraviti prav 

mama in to je bil 

res preprost in hiter 

marmorni kolač.«

Resničnostni šov, 
medijska osebnost

Nekateri v šov vstopijo zaradi pre-
poznavnosti, drugi zaradi glavne na-
grade, spet tretji zaradi izkušenj in 
nečesa novega. Vsekakor pa je šov 
odlična izkušnja, če se odpravljaš na 
svojo poslovno pot in si tako pridobiš 
pozornost, sledljivost na družabnih 
omrežjih in izkušnje. Kaj je šov 
prinesel Sari Rutar, ki je zelo 
povezana s hrano, nam 
je zaupala v pogovoru za 
našo revijo. 

Sara Rutar
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Kako je oddaja Masterchef vplivala na vaš 
način življenja?

Oddaja je definitivno pozitivno vplivala 
na moje življenje in hkrati kariero, ki sem jo z leti 
od zmage zgradila. Vse je odvisno, na kakšen način 
želiš tako prepoznavnost izkoristiti.

Redno kuhate doma?
Doma kuham dnevno. No, zdaj, ko sem noseča in 

mi vse smrdi, ne kuham skoraj ničesar (smeh). Ve-
činoma pripravljam hitre preproste jedi, ki so tudi 
zdrave – to je moj način kuhanja za vsak dan. Ob 
posebnih priložnostih pa pripravim domačim tudi 
kakšen poseben krožnik, da jih malo pocrkljam.

Kaj vam pomeni hrana?
Hrana je zame res pomembna. Sem 

gurman po duši in rada dobro in ka-
kovostno jem. Vsekakor pa zago-
varjam vse v mejah normale in 
poudarek dajem nepredela-
ni sveži hrani. 

Katera glavna sestavina 
ne sme manjkati v vaši 
kuhinji?

Ljubezen. Poleg, seve-
da, soli. 

Kdo vas je navdušil za 
peko sladic?

Sladice sem začela priprav-
ljati že zgodaj. Že od nekdaj sem 
rada testirala različne recepte. Prvo 
sladko pecivo me je naučila pripraviti prav 
mama in to je bil res preprost in hiter marmorni 
kolač.

Koliko pri vas drži rek 'Ljubezen gre 
skozi želodec'?

Definitivno drži, saj sem marsikaterega fanta 
očarala prav s kuho. Nikoli namreč ne bom po-
zabila, ko sem svojemu partnerju Dejanu, ko še 
nisva bila par, prinesla svoje cupcakese. Spom-
nim se, da ko sem prišla domov, mi je napisal, da 
me bo oženil. 

Zna tudi Dejan kuhati?
Moj Dejan veliko raje je kot pa kuha, ampak sem 

ga že marsikaj naučila in me večkrat preseneti z 
umešanimi jajčki za zajtrk.

Pa gre zdravo 
življenje z roko v 

roki s sladicami?
Sama sem bila 

vedno športno aktiv-
na. K sreči sladice rada 

pečem, a jih nereda jem. 
Tako so moj lifestyle bolj zdra-

vi obroki. Iskreno sem pred letom 
2011 jedla vse in se nisem ukvarjala z odveč-

nimi kilogrami. Mislim, da sem jih takrat tudi imela 
največ. Takrat sem tudi spoznala prednosti fitnesa, 
naučila sem se, kako kombinirati živila in od takrat 
je to moj način življenja. Zdaj se sicer ne ukvarjam 
več tako intenzivno s fitnesom in treningi, ampak 
sem vseeno rada aktivna, s čimer poskrbim za svo-
je zdravje in dobro počutje.

Ali je možno v današnjih časih preživeti s 
kuhanjem in peko?

Absolutno se da. Ni pa vedno lahko biti na svo-
je, a če trdno verjameš v svoje sanje in poslanstvo, 
je že pol poti do uspeha zagotovljene. V tem, kar 
počnem, resnično uživam, vsak dan se učim in ras-
tem, s čimer raste tudi moje podjetje in moj brand.

»Nikoli namreč ne bom 
pozabila, ko sem svojemu 

partnerju Dejanu, ko še 
nisva bila par, prinesla 

svoje cupcakese. 
Spomnim se, da ko sem 

prišla domov, mi je 
napisal, da me bo 

oženil.«
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Diete ali nov način 
življenja?        

Ko je enkrat dosežena kritična točka, se tako ženske kot moški na hitro odločimo, 
da zdaj je pa treba narediti spremembo. Vedno si želimo nekaj na hitro, saj bo le 
tako viden efekt. Pa je res tako? Poznamo ogromno diet: od ločevalne do medite-
ranske, zdravniške, sadne, lchf …

Pa je z dietami resnično lahko dosežen dol-
gotrajni efekt, ki si ga vsi želimo?

O tem smo spregovorili s certificirano pre-
hransko svetovalko in osebno trenerko Majo Rozman. 

Zdrava prehrana. Izraz, ki se v našem vsakdanjem 
življenju pojavlja vedno bolj pogosto. Slišimo, 
vidimo in beremo o tem skoraj povsod, pa vendar, 
kaj sploh zdrava prehrana je? V poplavi različnih 

informacij, nasvetov, ponudb raznoraznih 
jedilnikov, priporočil ustreznega prehranjevanja 
se prevečkrat znajdemo v slepi ulici. Vsi si želimo 
biti zdravi, močni, mladostni in imeti čim bolj 
kakovosten vsak dan. Kaj naj izberemo? Kaj naj 
jemo? Katera prehrana je ustrezna za nas? Post? 
Nič ogljikovih hidratov? Samo sadje in zelenjava?

Na to vprašanje ni enega samega pravilnega 
odgovora, niti ni magične in edinstvene rešitve. 
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Vsi smo drugačni, vsak človek je svoj unikat, vsake 
oči vidijo drugače in vsako telo se obnaša druga-
če - dvema ne ustreza enak način prehranjevanja. 
Zato je najbolj in v prvi vrsti pomembno, da pris-
luhnemo sebi, svojemu telesu, svojim potrebam 
in svojim ciljem. Za izgubo telesne teže je vseka-
kor v prvi vrsti enostavna logika, da če porabimo 
več, kot kalorijsko vnesemo v telo, teža pada. Ni 
pomembno, kdaj jemo v dnevu in ni pomembno, 
kaj; če smo v kalorijskem deficitu, bomo dosegli 
izgubo telesne teže. 

Vendar na kakšen način? Bomo izstradali telo, 
pridelali hormonsko neravnovesje, 
telesu dodali še več stresa? To 
vsekakor ni priporočljivo, ni 
dobro za nas in naše zdravje.

Moja izkušnja je, da je za 
dolgoročni uspeh, za dobro 
počutje, potrebna sprememba 
življenjskega sloga. Ta pa se 
ne zgodi čez noč, lahko pa se 
začne dogajati danes, ta tre-
nutek. Takrat, ko se odločimo. 
Sprememba za spremembo, na-
vada za navado. Potrpežljivost, do-
slednost in realna pričakovanja so po-
memben del tega procesa. Najprej moramo 
imeti radi sami sebe, se začeti sprejemati takšne, 
kot smo, in verjeti v to, da smo lahko s svojimi 
dejanji, z majhnimi spremembami še boljši, bolj 
zdravi in bolj zadovoljni. Sprememba življenjskega 
sloga je celosten pristop, ki ne temelji samo na 
prehrani, vključuje gibanje, nove dobre navade in 
pozitivno razmišljanje.

Vsaka sprememba je težka, vedno smo enkrat 
na začetku. Zato pojdimo lepo počasi. Ena nova na-
vada za drugo. Postopoma uvajajmo v svojo vsa-
kodnevno prehrano majhne spremembe, kot je 
na primer zdrav zajtrk, manjše količine v obrokih, 
nadomestimo izdelke iz bele moke s polnozrnati-
mi izdelki, popijmo več vode, nesladkanega čaja. 
Ko nam ena nova navada postane domača in se 
počutimo dobro, smo zadovoljni sami s seboj, po-
nosni nase, uvedemo drugo in tako naprej. Kratko-
ročne diete ne delujejo ravno iz tega razloga, ker 
nam čez noč vse obrnejo na glavo. Odpovemo se 
temu, kar najbolj pozna naše telo, veliko jedem, ki 
jih imamo zelo radi in ga šokiramo s popolnoma 
novim načinom prehranjevanja. Smo slabe volje, 
lačni, razmišljamo samo o hrani in o tem, česa več 
ne smemo in kaj vse bi pojedli, če bi le lahko. Sami 

sebi postanemo največji sovražnik s svojim razmi-
šljanjem in prevelikimi omejitvami in zahtevami do 
sebe. To nas pripelje do tega, da slej ko prej popus-
timo, ne zmoremo več in smo spet na začetku. To 
vodi v občutek poraza, nemoči, stresa in še večjega 
nezadovoljstva. Začarani krog, saj ste že slišali zanj, 
kajne? Tako lahko se je znova in znova vrteti v njem. 

In kako iz njega?
V takih primerih je dobro, da imamo okrog sebe 

ljudi, ki nas podpirajo, nas bodrijo in tudi oni ver-
jamejo v naš uspeh in končno zmago nad samim 

seboj. Če sami ne zmorete začeti, si naj-
dite pomoč. Pomoč v smislu, ki vas 

nauči, kako in kaj jesti, ki vam 
da osnove, je z vami in vas 

spremlja do te mere, ko ste 

Vsi smo drugačni, 
vsak človek je svoj 

unikat, vsake oči vidijo 
drugače in vsako telo 
se obnaša drugače - 

dvema ne ustreza enak 
način prehranjevanja. 

Prisluhnimo sebi, 
svojemu telesu, 

svojim potrebam in 
svojim ciljem.
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suvereni in pripravljeni sami nadaljevati začrtano 
pot. To je lahko tista pika ni, tisto, kar vam je do 
zdaj manjkalo. Ljudje delujemo tako, da ob nadzo-
ru lažje upoštevamo določena pravila in prav tako 
je pri prehrani. Če imate težave s samodisciplino, 
poiščite nekoga, ki vas bo razumel. Nekoga, ki ima 
sam podobno izkušnjo ali je pomagal že drugim. 
Nekoga, ki bo vaš steber, vas bo bodril in ne obso-
jal za napake, ampak vas spodbujal k temu, da se 
kljub napaki poberete in nadaljujete. Dolgi rok, v 
glavi imejte le to, delate dobro zase dan za dnem, 
mesec za mesecem in spremembe bodo prišle.

Kaj je ključno za uspeh?
Naš notranji mir, naše dojemanje in sprejema-

nje samih sebe je ključnega pomena za učinkovi-
to in dolgoročno spremembo. Osredotočimo se v 
prvi vrsti na počutje, na dodatno energijo, na to, 
kako smo ponosni sami nase, ko korak za kora-
kom hodimo po pravi poti. Ne omejujmo se preveč. 
Ravnovesje, to je ključ do vsega. Tako kot moramo 
biti striktni, se kdaj čemu odreči, prav tako mora-
mo na drugi strani si znati privoščiti tudi tisto, po 
čemer zares hrepenimo. Kljub temu da vemo in si 

želimo zmanjšanja telesne teže, preoblikovanja 
svojega telesa, še vedno smo tu, živimo. Življenje 
je polno majhnih trenutkov, ki so lahko negativno 
ali pozitivno naravnani. Poskrbimo za to, da se čim 
več smejimo, uživamo in cenimo to, kar imamo. Ko 
dosežemo to, pride tudi telesna sprememba, spre-
meni se naša energija in obdamo se z ljudmi, ki 
nas razumejo in nam dajejo dodatno motivacijo in 
pozitivo nazaj. Življenje je le eno, naredimo si ga 
lepega, saj si to zaslužimo.

Je vredno na hitro izgubiti kilograme in jih na to 
pridobiti? Je vredno se odrekati nečemu in se kazno-
vati? Ali si lahko na lahkoten način spremeniš življe-
nje? Vse je v naši glavi. Če prav pomislimo, kilogramov 
tudi nismo pridelali v enem ali dveh dneh. Nabirali 
so se skozi naš življenjski slog in zato potrebujemo 
nov način razmišljanja, ki nam bo omogočal, da 
izgubimo kilograme, živimo polno in brez stresa.

Maja Rozman

Naš notranji mir, naše dojemanje in sprejemanje samih sebe je ključnega pomena za učinkovito in dolgoročno spremembo. 



Prehranska dopolnila 
so koristna, včasih nujna

Načeloma velja, da nam ob dobro načrtovanem prehranjevanju ni treba posegati 
po prehranskih dopolnilih, a v realnem življenju (skoraj) nikoli ni tako. Glede pre-
hranskih dopolnil smo se obrnili na podjetje Sitis, ki nam nudi celovit pristop pri 
izbiri prehranskih dopolnil.

Večinoma uživamo industrijsko pridelano 
hrano z osiromašeno vsebnostjo vitami-
nov in mineralov, nekateri ljudje nočejo 

jesti zelenjave, drugi ne marajo sadja, tretji se izo-
gibajo hrani živalskega izvora, četrti zaradi sodob-
nega oziroma nezdravega življenjskega sloga, bo-
lezni, povečane fizične aktivnosti ali česa drugega 
nekega hranila potrebujejo veliko več, kot ga je v 
vsakdanji hrani. Vsem tem je neresno in neodgo-
vorno reči: »Prehranskih dopolnil ne potrebujete« 
ali celo: »Škodila vam bodo«; označevanje vseh 
prehranskih dopolnil za nenaravna, sintetična, in-
dustrijska, škodljiva pa izraža le neznanje.

 
Kot že ime pove, prehranska dopolnila dopolnjuje-
jo prehrano in zanje velja vse enako kot za hrano. 
Med prehranska dopolnila uvrščamo ne zgolj hra-
nila (vitamine, minerale, encime), temveč tudi pri-
pravke iz zdravilnih zelišč ali snovi, ki s prehrano ni-
majo ničesar skupnega, vendar jih znamo izločiti in 
zapakirati v obliko, ki je primerna za uživanje (npr. 
estrogen, melatonin ipd.).

Vam primanjkuje energije? 
Ste slabokrvni?
Poskrbite za dodaten vnos 
vitamina B12 in/ali železa!
Oba zmanjšujeta utrujenost in izčrpanost, imata vlogo pri  
delovanju imunskega sistema, pri nastajanju rdečih krvničk...

Železo10 vsebuje kombinacijo dveh oblik železa za optimalno  
absorpcijo. Ne zapira in ne povzroča prebavnih težav. 

Boost – vitamin B12 vsebuje impresivnih 1200 μg  
metilkobalamina, biološko najučinkovitejše oblike B12.

Tudi v drugih specializiranih trgovinah. Več na www.sitis.si

S kodo RESNICNOJAZ izkoristite 15 % popust pri naročilu na www.sitis.si.
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Veg4Family je spletna 
trgovina kjer na enem mestu 
najdete rastlinske produkte 

za celotno družino. Smo zelo 
zahtevni pri izbiri ponudbe 

zato, ker vemo, da vam 
družina pomeni največ.

www.veg4family.com
Začinite svoje jedi z najkakovostnejšimi začimbami!

Poglejmo nekaj razlogov, ko je jemanje prehranskih 
dopolnil upravičeno, koristno in celo nujno

Če kakšnega hranila z 
vsakdanjo prehrano ne 

zaužijemo ali ne zau-
žijemo dovolj, ga je 
smiselno dodati. Po 
uradnih podatkih v 
Slovenji zaužijemo 
le tretjino priporo-
čene zelenjave. Le 

tretjino! Ker mnogi 
ne uživajo dovolj ra-

stlinske hrane, je veliko 
koristneje vitamine, mi-

nerale, encime in druga hrani-
la vnašati v obliki prehranskih dopolnil kot trpeti 
pomanjkanje življenjsko pomembnih snovi in tako 
ogrožati svoje zdravje. Tipičen primer nujnega do-
dajanja, ki ga vsi poznamo, je jod, saj ga v hrani 
skoraj ni. Z zakonsko predpisanim dodajanjem v 
jedilno sol smo preprečili veliko zdravstvenih težav. 

Vsaj v hladni polovici leta je nujno dodajati tudi 
vitamin D3, saj takrat sonce ni dovolj močno za tvor-
bo. Vitamin-D naše telo samo tvori, če smo z večjim 
delom nezaščitene kože izpostavljeni neposrednim 
sončnim žarkom od aprila do septembra, kar po-
meni, da nam ga bo primanjkovalo tudi poleti, če 
smo čez dan večinoma v zaprtih prostorih. V hrani 
je vitamina-D3 malo. Dovolj ga je le v prostoživečih 
severnomorskih ribah, pa še teh bi morali pojesti 
veliko porcijo vsak dan. Za vnos na primer 4.000 i. 

e. tega vitamina bi morala odrasla oseba vsak dan 
pojesti 115 jajc ali več kot 6 kg jeter ali 10 kg tunine 
ali 2,5 kg divjega lososa ali pa popiti 100 litrov krav-
jega polnomastnega mleka.

Vitamina B12 v rastlinski hrani ni, zato ga morajo 
rastlinojedci dodajati, toda po drugi strani obsta-
jajo dokazi, da ga zelo pogosto primanjkuje tudi 
vsejedcem.

Naslednja težava, ki 
jo uspešno rešuje-
mo s prehranskimi 
dopolnili, je pre-
nizka koncentra-
cija aktivnih snovi 
v običajni hrani. 
Tako npr. kurkume, 
ene najučinkovitej-
ših naravnih protiv-
netnih snovi, ne mo-
remo pojesti v zadostnih 
količinah, da bi učinkovala. Edi-
no smiselno je jemanje koncentriranih izvlečkov. 
Maščobnih kislin omega-3 (EPA in DHA) je sicer do-
volj v redki rastlinski hrani (lanena semena, chia, 
oreščki), vendar je običajno ne uživamo dovolj. 
Odlična rešitev so npr. kapsule z omega-3 iz alg.

1. Pomanjkanje 

nekaterih hranil 

v hrani 

(jod, D3, B12 …)

2. Nezadostna koncentracija(kurkuma, koencim Q10, omega-3 ...)
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3. Povečanje 

potreb po 

nekaterih 

hranilih
V določenih pri-

merih je treba zaradi 
različnih vzrokov (epi-

demije, slabo delovanje 
imunskega sistema, akutna ali 

kronična bolezen, kirurški posegi, rekonvalescenca, 
jemanje zdravil, starost, nosečnost, veliki telesni 
napori …) vsakdanjo hrano dopolnjevati, saj z njo 
preprosto ne moremo zadovoljiti trenutnih pre-
hranskih potreb. Za ilustracijo: pri virozah potre-
bujemo okrog 6 g vitamina C dnevno, kar pomeni 
približno 75 limon – toliko pa jih je v enem dnevu 
nemogoče zaužiti.

Starejši imajo poslabšano absorpcijo številnih 
hranil, zato jih je smiselno dodajati v obliki pre-
hranskih dopolnil. Tudi mladi in zdravi ljudje, kot 
so športniki ali nosečnice, imajo večje potrebe po 
določenih hranilih, ki jih je smotrno zadovoljevati 
z dodatki.

Prehranska do-
polnila pogosto 
delujejo kot zdra-
vila in jih potrebu-
jemo le občasno. Vsi 
poznamo veliko zeli-
ščnih pripravkov, mnogi 
so registrirani kot zdravila 
(baldrijan, ehinaceja itn.). Na-
ravna prehranska dopolnila z zelišči so podobna 
doma pripravljenim sirupom, posušenemu sadju, 
vloženi zelenjavi, alkoholnim izvlečkom, tinkturam, 
hidrolatom ipd.

V novejšem času se v obliki prehranskih dopol-
nil ponujajo tudi pripravki s hormoni (estrogen), 
živčnimi prenašalci (serotonin, gaba), bakterijami 
(probiotiki) in jih je ob določenih zdravstvenih te-
žavah smotrno jemati.

Pogosto beremo, da so zdra-
vila z enako aktivno snovjo, 
kot je v prehranskih dopol-
nilih, primernejša. Trdijo, da 
je pri izdelavi izdelkov, ki jim 
rečejo zdravilo, boljši nad-
zor v proizvodnji. Vendar se 
dandanes prav tako že veliko 
prehranskih dopolnil proizva-
ja v skladu z GMP standardom 
(good manufacturing practices – 
dobra proizvodna praksa). Ta standard, 
ki se uporablja tudi pri proizvodnji farmacevtskih 
proizvodov, zahteva, da je delo pri proizvodnji or-
ganizirano tako, da se tveganja kakovost končnega 
izdelka zmanjšajo na minimum. Če je v izdelku npr. 
aktivna snov vitamin-D (holekalciferol), ni razlike, 
ali jemljete izdelek, ki je deklariran kot zdravilo ali 
prehransko dopolnilo, razen, da prvega lahko dobi-
te tudi na recept in da zanj lahko proizvajalec na-
vede več zdravilnih učinkov.

4. Zdravilne snovi (zelišča, hormoni, živčni prenašalci …)

5. Prehranska dopolnila in zdravila
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ZA ŽENSKE

ESENCIALNA ZELIŠČA,
VITAMINI & MINERALI
SKRBNO ZASNOVANO PREHRANSKO DOPOLNILO
NAVADNA KONOPLJIKA IN INOSITOL KOMPLEKS
#PMS   #MENSTRUACIJA   #MOJIDNEVNI    #PRIPOROČENO

V anketi, v kateri 
je sodelovalo 950 
ameriških zdravni-
kov in 165 medi-
cinskih sester, je 
72 % zdravnikov in 
89 % sester izjavilo, 

da sami prehranska 
dopolnila uživajo re-

dno, občasno ali sezon-
sko. Hkrati pa le 24 % zdrav-

nikov in 31 % medicinskih sester 
svojim pacientom priporoča uživanje prehranskih 
dopolnil. Kot glavne razloge za jemanje prehran-
skih dopolnil so navajali izboljšanje zdravja, dopol-
njevanje pomanjkljive prehrane, izboljšanje dobre-
ga počutja in preprečevanje bolezni. Več zdravnikov 
in medicinskih sester torej jemlje dodatke, kot jih 
priporoča.

To je zgolj nekaj jasnih primerov koristne-
ga in nujnega jemanja prehranskih dopolnil. 
Sprejeli smo veliko novosti na področju medicine 
in prehrane, ki so posledica sodobne znanosti, tako 
da ni prav nobenega razloga za vnaprejšnje odkla-
njanje prehranskih dopolnil. Seveda tudi ni treba 
jemati vseh povprek; na mestu je tehten premislek, 
katera hranila jemati in v kakšni obliki. Izbirati je 
treba glede na dejanske potrebe in izbrati dopol-
nila z naravnimi (ne sintetičnimi) sestavinami, ki so 
čim bliže njihovi izvorni obliki, vsebujejo čim manj 
(najbolje nič) tehnoloških primesi, imajo ustrezne 
certifikate, so prejela nagrade ipd.

Želja po čim bolj naravnem življenju, vključno z 
naravno hrano, je razumljiva, a vedeti je treba, da 
se pojmovanje naravnega spreminja. Ljudje so čez 
zgodovino jedli, kar so imeli pri roki. Niso mogli iz-
birati, kaj je koliko koristno. Ni bilo toliko raznovr-
stne hrane in njenih dopolnil. Pred stotimi leti je 

bilo v Sloveniji nenaravno jesti banane, brokoli in 
številno drugo hrano.

To, kar danes označujemo kot naravno, ni bila 
izbira na podlagi znanja, ampak nuja. Še pred sto-
timi leti je bila v Sloveniji pričakovana življenjska 
doba komaj 46,5 leta. Živeli niso niti zdravo niti dol-
go, pogosto so zbolevali in umirali zaradi bolezni, ki 
bi jih lahko preprečili tudi s prehranskimi dopolnili. 
Še leta 1955 je bilo v Ljubljani kar 37 % rahitičnih ot-
rok, danes po zaslugi jemanja prehranskih dopolnil 
z vitaminom-D rahitisa praktično ni več. Enako velja 
tudi za številne druge bolezni. Prehranskih dopol-
nil se ne smemo braniti, uporabljati pa jih je treba 
takrat, ko jih zares potrebujemo.

6. Zdravniki 

in dodatki 

k prehrani



       Z jogo 
spoznavamo 
    sebe
Joga je mnogo več kot le 
vadba, saj posamezni-
ka podpira v njegovem 
osebnem razvoju in na-
poti k njegovi avtentičnosti 
ter integriteti. Na jogo podlogo 
stopimo lahko iz različnih razlogov: 
lahko zgolj iz potrebe po omilitvi 
ali odpravi določene fizične bole-
čine, k razvijanju gibljivosti in moči 
telesa ali potrebe po globljem dihu 
in umiku od zunanjega sveta. A ne 
glede na razlog, vas joga nežno 
potisne v raziskovanje svojega jaz, 
kdo v resnici ste.

Postopoma začnemo čutiti svoje telo in 
raziskovati svoj notranji svet – od pre-
pletanja čustev in občutkov do misel-

nih zapletov, iz katerih ne znamo uiti. Spozna-
mo, da smo mnogo več kot le telesno bitje. Ko 
to uvidimo, postane potreba po spremembi 
svojega življenja, po preobraženju destruk-
tivnih vzorcev in čustev naša prioriteta. Stre-
mimo k boljšemu počutju, k zadovoljstvu in 
sprejemanju sebe in svojega življenja.
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In to je tudi tisto glavno vodilo, ki nam ga redno 
izvajanje joge nudi. Do spoznavanja sebe pridemo 
preko telesnih položajev, dihalnih tehnik, meditaci-
je, sproščanja in drugih energijskih tehnik, s kate-
rimi lahko razpolagamo na jogijski poti. Telo je naš 
kazalnik, kje na subtilnejših ravneh obstajajo ener-
gijske blokade. Te se izrazijo preko telesnih bolečin 
in zakrčenostih. 

Redna vadba nam omogoča, da s svojim telesom 
vzpostavimo dobro komunikacijo, da lahko sploh 
opazimo, kje je neudobje. Vsekakor pa je potrebna 
iskrenost do sebe, da lahko potrebne spremembe 
uvedemo v življenje. Z jogo se torej opolnomočimo 
in spoznamo resnično notranjo moč, ki ne izhaja iz 
našega ega in iz določenih strahov, ampak iz neo-
mejenega zaupanja vase in svojo pot. 

Povezujemo se z notranjim mirom, ki se s pre-
obražanjem naših miselnih omejitev zgolj poveču-
je. Le z mirom lahko slišimo svojo intuicijo, ki nam 
jasno in brez dvomov sporoča odločitve, ki so za 
nas prave.

Poznamo tudi več zvrsti joge – od dinamične do 
bolj umirjene. Odločimo se za tisto, ki nam najbolj 
ustreza. Joga vsekakor prinaša tudi vitalnejše telo, 
ki je posledica redne vadbe.

Predvsem pa, ko uvedemo spremembe v svoji 
notranjosti, se posledično te odražajo tudi v našem 
telesnem videzu. Postanemo močnejši, telo je bolj 
gibko in razvijemo tudi prave gibalne vzorce in dob-
ro ravnotežje. Naše telo, čustva in misli so medse-
bojno povezani. Ozaveščanje omejitve na eni ravni 
prinese spremembo tudi na drugih dveh.

V praksi joge nenehno poudarjam, da v njej uži-
vamo. Naj nam pomaga osvetliti področja življenja, 
kjer so potrebne spremembe in pogum, da jih tudi 
resnično uvedemo vanj. Joga je primerna za vsako-
gar in ni namenjena le določenim ljudem. Je vadba, 
ki je za vsako konstitucijo in stanje telesa kljub gi-
balnim oviram. 

Pravijo, da je edini pogoj joge dih. Torej, če di-
hate, potem izpolnjujete vse pogoje, da pripravite 
podlogo za jogo in se lotite čudovitega potovanja 
k sebi. Če ji boste dali priložnost, vam bo pokazala, 
kako edinstveni in popolni ste takšni, kakršni ste.

Maja Maselj, 
certificirana učiteljica Hatha joge, 

gibanja in energijskih tehnik



Teja Jugovic

»Ne pozabite sanjati«
Tejo Jugovic ljudje poznajo pod različnimi imeni – Cool Mamacita, vlogerka, 
mama, predvsem pa navdušenka nad dobro kuhinjo in kulinaričnimi izzivi. Da-
nes mamo treh otrok kulinarika še vedno navdušuje, v pogovoru pa nam je za-
upala tudi, kako sta se z Janijem zaljubila, kako usklajujeta vsakodnevne obve-
znosti, z nami pa celo delila recept za srečo. 
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Najprej kuharski šov, nato skupno življenje 
in otroci. Ste že od malega sanjali, da vas 
bo pot prinesla v kuhinjo?

Niti približno ne. Ko sem začela gledati za fanti, 
sem sanjarila o tem, da bom imela fanta, ki bo ku-
har. To pa zato, ker sem zelo rada jedla in ne toli-
ko kuhala. Kuhati sem začela šele pri svojih poznih 
20 letih. Toda jedla sem rada – jaz ne jem zato, da 
preživim, ampak živim zato, da jem. Sem gurman in 
s tem, da imam moža, ki je kuhar, so se mi uresni-
čile otroške želje. Pri 20 sem potem začela kuhati; 
začela sem s sladicami. Potem sem se prijavila na 
kuharsko tekmovanje, kjer je bila glavna nagrada 
gostilna. Takrat so bile želje, da bi bila kuharica v 
svoji gostilni. 

Potem pri vama zagotovo drži rek, da gre
 ljubezen skozi želodec?

Ja, čisto zares. Ko smo prišli v šov, je Jani kot 
prvo spoznavno jed skuhal rižoto s škampom in 
bila sem prevzeta. Ampak bi lagala, če bi rekla, da 
sem se v tistem trenutku zaljubila vanj. Zaljubila 
sem se vanj prvič, ko sem ga videla. Spoznala sva se 
na stranišču; tam sva se namreč znašla istočasno, 
saj se nama je uspelo odkrasti od tistih, ki so takrat 
pazili na to, da se ne bi spoznali, preden pridemo 
v šov. Ko sem ga ugledala, mi je bil Jani najlepši 
človek na svetu in še nikoli v življenju nisem čutila 
česa podobnega. In vedela sem, da je to človek, s 
katerim moram biti. 

Kako je pri vas doma videti priprava 
obrokov – kuhate uravnoteženo ali med tednom 
nekaj na hitro?

Kuha Jani, ki ima vse pod nadzorom. Otroka sta 
precej izbirčna in pri nas Jani kuha za tri – Sia je 
nekaj, Inaj nekaj drugega, midva z Janijem spet ne-
kaj tretjega. Taj ni izbirčen in je vse. Pogosto tudi 
kaj naročimo. Kuhamo, kar radi jemo. In veliko časa 
porabimo za pripravo obrokov. Sem si pa rekla, da 
želim v letu 2022 tudi sama več kuhati in se bom 
poskušala tega držati. 

Kaj pa pregrehe – čips, prigrizki ipd.?
Meni je hrana vse. Sem srečna, ko nekaj pojem. 

Ni slabe hrane – dejstvo je, da niso vsa živila za 
naše telo blagodejna, ampak z odrekanjem in pre-
povedovanjem otrokom se pa ne strinjam, saj lah-
ko potem pride to ven v precej hujši obliki oz. bodo 
to iskali nekje drugje. Z Janijem sva zagovornika 
uravnotežene prehrane, torej čim več sadja, zele-
njave … Ampak so tudi čipsi in različne čokolade 
dnevno na naših jedilnikih. Tudi sama sem tako gor 
zrasla. Verjameva, da se je sicer tudi treba gibati in 
ne pretiravati pri stvareh.  

Se kdaj sprete zaradi hrane?
V bistvu ne. Smo precej prilagodljivi, jemo, ko 

nam paše in kar nam paše. Gle-
de tega se res ne prepiramo. 
Sva si pa v nečem različna 

»Seveda je treba poskrbeti zase, a tudi za ljudi. Biti dober, delati dobro. In potem se vse lepo pogliha.« 
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– jaz hrane ne morem vreči stran, medtem ko on s 
tem nima težav – če npr. nekaj zgnije, on nima težav 
tega zavreči, jaz pa. Če npr. Jani skuha malce več, se 
jaz potem bašem, samo, da ne bi česa zavrgli. In tu 
se je morda že kdaj vnel kakšen prepir. 

Kako je biti izpostavljen očem javnosti in kako 
skrbeti za svoje življenje? Je zdrav način življenja 
prirojen, trdo delo ali nekaj modernega?

Sama imam veliko srečo, da sem videti top. 
Sama verjamem, da moraš v življenju delati to, kar 
ti paše, kar paše tvojemu telesu. Velikokrat sem 
se kašne vadbe udeležila preko sebe. Šele zdaj, ko 
grem npr. v hribe, v tem uživam, si to želim. Kar 
se tiče hrane, imam pa veliko srečo. Imam dobro 
prebavo, pojem lahko zelo velike količine hrane in 
se mi to nikjer ne pozna. Še vedno namreč zago-
varjam dejstvo, da če si srečen, ješ z veseljem, ob 
tem nimaš slabe vesti in se zmerno gibaš, potem 
se nekako vse poklopi in postavi na mesto. Zdravo 
je tisto, kar ti paše. Še vedno pa sicer obstaja meja 
zmernega in sprejemljivega. 

Kako najti pravo pot v prehrani in ljubezni?
Ko sem bila mlajša, sem veliko stvari preizku-

sila – npr. kakšne moderne diete, zeljne juhe, post 
… Ampak se mi zdi, da ko delaš nekaj s srcem, se 
ne smeš zadovoljiti z manj. Vedno moraš streme-
ti k nečemu več. Jaz ne grem proti sebi, saj s tem 
naredimo več škode kot koristi. Sama imam kar po-
gosto povišan holesterol, kar je tudi dedno. Ko sem 
bila mlajša, sem šla zaradi tega k zdravniku, kjer so 
mi predpisali dieto. Spomnim se, da sem od sladic 
takrat lahko pojedla eno žlico dietetične marmela-
de in mešalo se mi je zaradi tega. Posledično je bil 
holesterol še višji, čeprav sem se držala tega načina 
prehranjevanja. Se mi zdi, da če si zaradi tega pod 
stresom, lahko telesu narediš veliko hujšega kot 
dobrega. Poskušam se veliko gibati, z otroki biti čim 
več na zraku, da smo aktivni. Ampak jedla bom pa 
vedno veliko. To sem pač jaz. 

Ali sta kuharijo prenesla tudi na otroke ali jim je 
kuhanje in peka odveč?

Radi kuhajo z obema. Z menoj delajo sladice, z 
Janijem kuhajo različne stvari. Jani ima opravljene 
tudi tečaje in na številnih rojstnodnevnih zabavah 
za otroke zelo veliko kuhamo. S tem se da otroke 
zamotiti in celo pojedo več, če sami skuhajo. 

Kam se najrajši skrijeta, da imata svoj mir?
Zadnje čase gremo radi v naravo, nekam hoditi. 

Se ne skrivamo, smo zelo odprti, družabni. Nimamo 
nobenih slabih izkušenj, zaradi katerih bi potrebo-
vali svoj mir. Jani ima sicer svoje stvari, s pomoč-
jo katerih pobegne. Rad gre k očetu ali pa gremo 
skupaj k prijateljem, ki imata jahalni center: alpake, 
zajčke, konje – različne živali. In gremo včasih tja, 
kar bi se lahko štelo kot pobeg.

Kako si ob delu in otrocih vzeti čas zase?
Veliko je usklajevanja. Družina nama veliko po-

meni. Jani igra košarko, sama pa imam čas zase, ko 
so otroci v šoli in vrtcu. Kar se tiče tega, je Jani zelo 
pozoren; če nekdo od naju potrebuje čas zase, dru-
gi vskoči. Dejansko ne potrebujeva veliko časa zase. 
Za rojstni dan sem si zaželela, da bi z družino – to-
rej tudi z mojimi starši in sestro – nekam šli skupaj 
in seveda tudi nekaj dobrega pojedli. 

Še kakšno zaključno misel?
Ne pozabite sanjati – sanje se uresničujejo. Živ-

ljenje je lepo – treba ga je uživati. Seveda poskrbeti 
zase, a tudi za ljudi. Biti dober, delati dobro. In po-
tem se vse lepo pogliha. 
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»Življenje brez 

čokolade 

je kot obala 
brez morja«
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Nikakršna skrivnost ni, da nas čokolada os-
rečuje – a naj vam zaupamo, da za tem de-
jansko stojijo znanstveni dokazi. 

Čokolada sprošča hormone sreče
Raziskava, opravljena leta 1996 v ZDA, je namreč 

pokazala, da čokolada sprošča endorfine – hormone 
sreče, pri čemer osrečuje (ameriške) ženske. Čokola-
da vsebuje številne spojine, povezane s kemikalijami 
za dvig razpoloženja v možganih. Pogosto je ome-
njen feniletilamin, naravni antidepresiv in celo ena 
od kemikalij, ki jih naši možgani proizvajajo, ko se za-
ljubimo. Triptofan, aminokislina, prisotna v majhnih 
količinah v čokoladi, je povezana s proizvodnjo sero-
tonina, nevrotransmitorja, ki povzroča občutke sreče. 

Že samo dejstvo, da se čokolada stopi v naših 
ustih, je prijetno za naše telo; občutki nato potujejo 
do možganov, kjer se sprostijo endorfini. Poleg tega 
pa ima uživanje čokolade tudi čustveni vidik; že kot 
otroci smo čokolado pogosto dobili za nagrado, kar 
pomeni, da ob uživanju čokolade na dan privrejo 
vsi tisti prijetni spomini, vezani na to dobroto. 

Čokolada kot zdravilo? Zakaj pa ne?
Mnoge raziskave pričajo, da čokolada vsebuje 

visoko raven antioksidantov. Nekatere študije so 
pokazale celo, da čokolada niža raven holesterola 
in preprečuje pešanje spomina. Premaga utruje-
nost, pomaga pri rokovanju z depresijo, prav tako 
pa vsebuje vlaknine in minerale. V študiji iz leta 
2008 na Univerzi Harvard so udeleženci v dveh te-
dnih povečali vnos čokolade v telo. Po štirinajstih 
dneh so ugotovili, da je čokolada pomagala pri pre-
toku krvi skozi žile odvodnice. Preprosto povedano: 
več čokolade pomeni več krvi, ki potuje v možgane, 
in manjša verjetnost nastanka krvnih strdkov, kar 
posledično zmanjša tveganje za srčne napade.

Čokolada je namenjena ženskam
Pomembna informacija za ženske je, da čoko-

lada v kakšnih koli obliki pomaga tudi pri blaženju 

sindroma PMS. Pomaga pri nihanju razpoloženja, 
uravnava pa tudi hormonska neravnovesja, saj se 
raven progesterona in estrogena na začetku cikla 
zmanjšata, zaradi česar smo bolj lačne. Kot je pove-
dala klinična terapevtka iz podjetja Kotex Elizabeth 
Morray: »Čokolada vsebuje magnezij, ki pomaga 
ublažiti krče in poveča energijo.« Okusen način za 
boj proti slabi volji in razdražljivosti. 

Še en razlog več …
Bioaktivne spojine v temni čokoladi so lahko 

tudi odlične za našo kožo. Flavonoli lahko ščitijo 
pred poškodbami, ki jih povzroča sonce, izboljšajo 
prekrvavitev kože ter povečajo gostoto in hidrata-
cijo kože.

Čokolada izboljša naše miselne in matematične 
sposobnosti.

Pomaga pri lajšanju kašlja (ena od spojin čoko-
lade je tudi teobromin, ki pomaga zmanjšati aktiv-
nost vagusnega živca – dela možganov, ki povzroča 
napade kašlja.)

Vas je že kdaj kdo vprašal, kdo 
vam je stal ob strani, ko je bilo 
vse v življenju težko, hudo in 
nemogoče? Brokoli zagotovo ne! 
Čokolada je bila tista prijateljica 
in uteha v težkih temnih nočeh ali 
dolgih sivih dneh, ko je že skoraj 
vse videti brezizhodno. 
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Ali ste vedeli?

1.Prvi izdelovalci in uži-
valci čokolade so bili 
Maji in Azteki, ki so iz-

delovali čokolado leta 600 pred 
našim štetjem. 

2.Čokolado je v Evropo 
pripeljal Krištof Kolu-
mb, ki je od Aztekov 

prejel polne vreče kakavovih zrn.

3.Letna produkcija kaka-
vovih zrn znaša okoli 
600.000 ton in se vsa-

ko leto veča. 

4.Med najdražje čokolade 
na svetu sodi čokola-
da Chocopologie, delo 

priznanega čokoladnega mojstra 
Fritza Knipschildta in velja za na-
jokusnejšo čokolado na svetu. 
Chocopologie so pravzaprav roč-
no izdelane praline, v katere je 
vloženega veliko truda in kako-
pak tudi časa. Mojster Knipschil-
dt je namreč znan po tem, da so 
njegovi izdelki naravni, izdelani iz 
svežih sestavin in brez umetnih 
dodatkov. Cena: paket teh deka-
dentnih pralin stane 1847 evrov. 
Med najdražje čokolade na sve-
tu sodijo še: Noka (kombinacija 
temnih čokolad, izdelanih iz ka-
kavovih zrn iz Ekvadorja, Slono-
koščene obale in Venezuele), De-
lafee (izvira iz Švice, krasijo pa jo 
užitni drobci 24-karatnega zlata), 

Richart (čokolada izvira iz Franci-
je, Lyona in je edinstvena zaradi 
svoje sestave, saj vsebuje 70 od-
stotkov kakava Criollo, ki je znan 
po svoji najboljši kakovosti) in 
Godiva (doma je iz Belgije, čoko-
lado pa sestavljajo nenavadne se-
stavine: tasmanski med, mehiška 
vroča čokolada, tajski kokos …)

5.V Sloveniji domuje 
glamping Resort Cho-
colatte Village by the 

River, kjer lahko glampiramo v 
treh hišicah – Forastero, Criollo in 
Trinitario, tam pa nas čakajo tudi 
čokoladna razvajanja – masaže 
s čokolado, obisk manufakture 
Tete Fride in čokoladna kavarna. 
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Ko čokolada postane glavna jed
Zmotno je prepričanje, da je čokolada lahko 

le tista prečudovita, okusna, dekadentna pika na 
i ob koncu okusnega obroka. Čokolado dandanes 
najdemo tudi v slanih glavnih jedeh ali predje-
deh in je postala nepogrešljiv člen v kulinariki 
doma in po svetu. 

Za recepti smo pobrskali po spletu in našli 
spletno stran, kjer je teh jedi več, kot smo si lahko 
predstavljali. Mi vam bomo postregli s tremi, a naj-
dete jih lahko še veliko več. 

RECEPTI: https://www.tasteofhome.com/col-
lection/savory-chocolate-recipes/

1. Steak s čokoladno chipotle omako
2. Čokoladna solata s hruškami in češnjami
3. Polnjene fige s kandirano slanino

Citati o 
čokoladi

»Devet od desetih ljudi obožuje čokola-
do. Deseti vedno laže.«

* * * * *
»Čokolada je iz kakava, ta pa prihaja s 

kakavovca. Ker je kakavovec drevo, drevo 
pa je rastlina, je čokolada zelenjava.«

* * * * *
»Uravnotežena dieta je tista, pri kateri v 

obeh rokah držiš čokolado.«

* * * * *
»Imam teorijo, da čokolada upočasnju-

je proces staranja. Morda ni čisto pravilna, 
ampak si ne upam tvegati in ne jesti čoko-
lade.«

* * * * *
»Kava ti pomaga, da zjutraj vstaneš iz 

postelje, a čokolada je tisto, zaradi česar se 
ti izplača vstati.«

* * * * *
»Ženske imajo veliko različnih razpolo-

ženj - čokolada zadovolji vsako izmed njih!«

* * * * *
»Življenje brez čokolade je kot obala 

brez morja.«
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Ali resnično 
potrebujem 

pomoč?

Premalokrat se zavedamo, da je odvisnost od hrane, iskanje pomoči v hrani ravno 
tako problematično, kot je odvisnost od drog, cigaret ali alkohola. Ker nam svet 
debelosti, čezmerne teže ne predstavlja nekaj slabega, se tudi mi sami premalokrat 
zavedamo, da zatekanje k hrani lahko vodi v resne težave. Ni glavna težava le naš 
videz ali preveč kilogramov na tehtnici. Težave s čezmerno telesno težo se kaj hitro 
pokažejo pri našem zdravju, vse težje se odpravimo na rekreacijo, naša volja je ne-
kaj časa odlična, ko pa popusti, se velikokrat začnemo smiliti sami sebi, vse okoli 
nas je krivo, da smo taki, kakršni smo. Zato je zelo pomembno, da se zavedamo, 
da je reševanje težav s hrano treba rešiti. Po navadi se zatekamo k skrajnostim in 
posežemo po dietah, premalo pa se zavedamo, da je treba stvari najprej urediti v 
svoji glavi. Kajti naša glava, naš procesor je vodilo našega življenjskega stila. Kako 
se spopasti s temi izzivi, pa nam je zaupala terapevtka Špela Bok.

Špela Bok

»Terapevtski proces 
praviloma ne poteka 
linearno – torej ne 

pričakujemo, da bodo 
napredki neprestani 

in kontinuirani. 
Popolnoma normalni 

in sprejemljivi so padci 
nazaj in nihanja.«
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Kako se odločiti za terapijo, ko spoznaš, da 
je hrana tvoj strup za reševanje težav?

Ljudje imamo različne načine in me-
hanizme, kako se soočamo s svojimi čustveni-
mi stanji in stiskami. Z različnimi vedenji (tako 
zdravimi kot nezdravimi) lahko uravnavamo svo-
je počutje in eden pogostejših načinov uravna-
vanja je poseganje po hrani. Torej poseganje po 
hrani, ko ne čutimo lakote. Ta način uravnavanja 
svojega počutja je zelo pogost tudi zato, ker je 
hrana vedno pri roki in ker ljudje seveda mora-
mo jesti in nam je načeloma ob tem prijetno. 
Ko nismo v stiku s svojimi čustvi ali pa čustev 
ne izražamo (ker imamo npr. občutek, da to ni 
varno ali da ne bomo razumljeni), lahko hrana 
postane blažilec čustvenih stanj – vsaj za tistih 
nekaj trenutkov se počutimo boljše ali pa se od 
čustev odklopimo. Včasih je lahko 'trigger' pre-
najedanja npr. dolgčas, pomanjkanje smisla, po-
manjkanja časa zase. Sledi začaran krog občutka 
krivde in posledično ponovnega poseganja po 
hrani. Rekla bi, da je smiselno poiskati pomoč, 
kadarkoli čutimo, da bi lahko naredili korak 
naprej v smislu prepoznavanja in izražanja sebe 
in takrat, ko opazimo, da smo ujeti v krog pre-
najedanja ali odklanjanja oziroma pretiranega 
nadzorovanja prehranjevanja. 

Zakaj ljudje težave rešujemo s hrano?
Pri tem gre za čustveno komponento prehranjeva-

nja (prenajedanje, odrekanje hrane, ki lahko vodi tudi 
v motnje prehranjevanja). V življenju se vsak od nas 
sooča tudi z negativnimi čustvi – jezo, razočaranjem, 
nemočjo, občutki krivde, tudi z dolgčasom – to so po 
navadi tista čustvena stanja, ko ljudje pogosteje po-
segajo po hrani, ki jim nudi v tistem trenutku tolažbo 
in odmik od neprijetnih čustev. Večinoma v teh ču-
stvenih stanjih ne bomo izbrali zdrave hrane, ampak 
izbiramo hrano, ki ima visoko vsebnost sladkorjev in 
maščob. Gre torej za mehanizem uravnavanja svojega 
počutja, ki pa večinoma ni uspešno – torej na dolgi 
rok se oseba ne bo počutila bolje, ampak se počuti 
slabše z dodatnimi občutki krivde (»ne bi smel-a toli-
ko pojesti«, »nisem se sposobna držati ciljev«).

Kdo torej poišče pomoč pri vas?
Name se obrnejo ljudje, ki so se nekje v svojem 

življenju zataknili oziroma si želijo osebno napre-
dovati in preseči vzorce, ki jim ne služijo. Neustre-
zni načini uravnavanja svojih čustev, kamor štejem 
tudi npr. prenajedanje, so zgolj simptom pomanj-
kanja stika s sabo oziroma neustrezne skrbi za svo-
je potrebe. Pogosto pri svojem delu srečujem ljudi, 
ki so že med odraščanjem zavzeli določene vzorce 
delovanja – so se npr. v družini naučili, da se ni 
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varno izraziti ali pa da konflikti niso varni in posle-
dično svojih čustev ne prepoznavajo, si ne dovoli-
jo občutiti in seveda tudi ne izražajo svojih čustev 
in potreb v odnosih. V takšnih primerih ima oseba 
razvit mehanizem odklapljanja čustev in pa blaže-
nja čustvenih stanj – eden teh mehanizmov je torej 
prenajedanje ali pa pretirani nadzor prehrane. 

Kako poteka ta terapevtski proces?
Terapevtski proces praviloma ne poteka linear-

no – torej ne pričakujemo, da bodo napredki ne-
prestani in kontinuirani. Popolnoma normalni in 
sprejemljivi so padci nazaj in nihanja. Se bo pa ob 
ustrezni podpori oseba naučila, kako se ob padcu 
postaviti nazaj in vrniti v nov način delovanja. In do 
tega bo z izkušnjami prišlo vedno hitreje. 

Kakšna je samozavest pri uporabnikih, ki imajo 
težave s prehrano?

Težko posplošujem, ker je samozavest po mojem 
mnenju zgrajena precej kompleksno. Lahko se oseba 
čuti samozavestno na enem področju (npr. pri delu), 

je pa nezadovoljna na drugem področju (npr. ne spre-
jema svojega telesa). Če govorimo o prenajedanju, 
potem so skoraj zagotovo v ozadju neustrezni meha-
nizmi soočanja z določenim vidikom sebe ali svojega 
življenja. Včasih gre tudi za preprosto dejstvo, da ose-
ba nima ustreznih informacij o tem, na kakšen način 
bi lahko vnesla pozitivne spremembe v svoj način 
prehranjevanja in je prepričana, da se mora odrekati 
in trpeti, pa si s tem seveda zada previsoke in na dolgi 
rok nevzdržljive cilje. Pri svetovanju se razreševanja 
težav lotiva pri bistvu – v smeri iskanja stika s sabo, s 
svojimi čustvi in soočenje s svojo trenutno situacijami 
in stiskami. Delo usmerjava v razvijanje novih meha-
nizmov uravnavanja svojih čustev. Pomembno je pre-
poznavati, sprejemati svoja čustva in potrebe ter se 
jih naučiti dejansko tudi živeti v vseh odnosih, ki jih 
gradimo in graditi notranjo čustveno stabilnost.

Za več informacij glede energetske terapije se 
lahko obrnete name na: spela.bek@gmail.com; te-
lefon: 031 541 454 ali na: https://www.instagram.
com/energetska_terapija/
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PRIBOLJŠKI ali PRIGRIZKI 
– zakaj jih potrebujemo?

Ker imamo pester tempo življenja, velikokrat posegamo po priboljških oz. prigriz-
kih. Kaj pa je priboljšek/prigrizek? Kaj je dober priboljšek in kaj pojmujemo kot 
slabe prigrizke?

Svojim ljubljenčkom priboljške podarimo, ko 
jih želimo nagraditi; s priboljški pa nagraju-
jemo tudi male otroke in ti seveda pridejo v 

obliki sladkarij. A s priboljški nadaljujemo tudi kot 
odrasli, ko si podarjamo različne bonbonjere ter 
takšne in drugačne dobrote. 

Tako bi lahko označili besedo priboljšek kot ne-
kaj dobrega. Vendar pa ni vedno najboljše posegati 
po njih. Ker nas včasih priganja čas in smo lačni 
ali pa zgolj iz dolgočasja pa pogosto posežemo po 
nezdravih prigrizkih. Ko imamo preveč časa in so 
naši možgani prosti, smo kar pogosto večkrat lačni 

in takrat hitro zavijemo v omaro, predal ali trgovi-
no in hitro nakupimo čokolado, bombone ali slane 
prigrizke. In te prigrizke bomo označili kot slabe, 
čeprav je prav, da so v našem življenju – poskrbijo 
namreč, da se pocrkljamo. Nas lahko prav tako po-
crkljajo tudi zdravi prigrizki in priboljški?

Skupina zdravih priboljškov so oreščki
Oreščkom je skupno, da vsebujejo veliko rastlin-

ske maščobe, koristne za zdravje, vsebujejo skoraj 
toliko beljakovin kot meso, nekateri pa imajo tudi 
mnogo vlaknin. Oreščki so energijsko bogato in 
hranilno živilo. Za zdravo prehranjevanje je pripo-
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ročljivo, da jih (seveda v omejenih količinah) uživa-
mo vsak dan.

Izraz oreh se uporablja za vsak plod z užitnim 
jedrcem in trdo, a lomljivo lupino. Oreščki ali lu-
pinarji so zelo raznolika skupina rastlin. Vanjo so-
dijo npr. kokosov oreh (plod palme), navadni oreh 
(plod sadnega drevesa), zemeljski oreh ali arašid 
(stročnica), mandelj (enako kot breskve sodi med 
koščičarje) ... Mandlje, lešnike in navadne orehe 
ter arašide gojijo predvsem v krajih z mediteran-
skim podnebjem, brazilski oreh, indijski oreh, ma-
kadamijo in oreh pekan ali oreh hikori pa še juž-
neje. Od oreškov pridelajo v svetu največ arašidov 
(za to stročnico je značilen velik hektarski donos), 
sledi jim indijski orešček (cashew), medtem ko je 
pridelava drugih vrst oreščkov precej manjša (na-
vadni oreh potrebuje kar deset let, da drevo, ki 
zraste iz semena, prvič obrodi). Brazilski oreh do-
muje na območju Amazonije in je že uvrščen med 
ogrožene rastline.

Lupinarji so že od nekdaj del človeške prehra-
ne. Obstajajo dokazi, da so jih nabirali že lovci pred 
uveljavitvijo poljedelstva. Uporabljali so jih Grki, 
Rimljani pa so jih že gojili. V azijskih državah jih 
uporabljajo za zgostitev mesnih omak, Azteki naj bi 
jih dodajali tudi ribjim in mesnim jedem, veliko bolj 
pa je poznana uporaba oreškov v slaščicah.

Oreščki – prehransko bogato živilo
Oreščki so energijsko zelo bogata živila, saj v 

povprečju s 100 grami oreščkov vnesemo v telo več 
kot 600 kcal, z arašidi in mandlji okrog 570 kcal, z 
orehi makadamija pa več kot 700 kcal. Vsebujejo 
skoraj toliko beljakovin kot meso, ogljikovih hidra-
tov je v njih bolj malo, vlaknin pa dosti, posebej v 
mandljih in arašidih. V oreščkih je veliko maščobe, 
najmanj jo vsebujejo pistacije, indijski oreški, araši-
di in mandlji (okoli 50 %), sledijo jim lešniki, pinjole 
in orehi, največ pa je skupnih maščob v makadami-
ji, kar 76 g/100 g.

1. SLOVENSKi
dipsi:
BREZ UMETNIH DODATKOV

NA VOLJO V VSEH INTERSPARIH In IZBRANIH TRGOVINAH SPAR PO SLOVENIJI. @dipsi_omakeizdelka 6. sezone štartaj slovenija.

DIP OMAKi
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Novejše raziskave ugotavljajo, da so najko-
ristnejši navadni orehi. V primerjavi z drugimi 
oreščki namreč vsebujejo precej več polinenasi-
čenih maščobnih kislin, več alfa linolenske kisline 
(to je maščobna kislina omega-3, ki jo je v orehih 
povprečno kar 7 g/100 g) in med vsemi oreščki 
največ linolne kisline (maščobna kislina omega 
6). Alfa linolenska in linolna maščobna kislina sta 
esencialni (nujno potrebni), in ker ju človeško telo 
ni sposobno samo proizvesti, ju moramo v telo 
vnesti s hrano.

Oreščki so tudi dober vir vitaminov B in E (največ 
jih je v mandljih) ter mineralov – predvsem kalcija 
(precej ga je v mandljih), nekaj pa tudi magnezija, 
železa, cinka in selena.

Uporabni nasveti
Privoščite si pest različnih oreščkov vsak dan. 

Priporočena količina je 30 do 40 gramov.
Vsaj polovica dnevno zaužitih oreščkov naj bodo 

navadni orehi, ki vsebujejo največ esencialnih ma-
ščobnih kislin.

Makadamija, pistacija in brazilski oreh so sicer 
okusni in modni oreščki, a je kombinacija navadnih 
orehov, mandljev, lešnikov in arašidov cenejša in 
koristnejša.

Raje ne uživajte praženih oreščkov, saj praženje 
spremeni maščobne kisline in uniči vitamine.

Oreščke shranjujte pri temperaturi pod zmrziš-
čem (v zamrzovalniku).

Ne uživajte oreščkov, ki smrdijo po plesni. Če 
so bili neprimerno shranjeni/skladiščeni, na pri-
mer v zelo vlažnih prostorih (več kot 50-odstotna 
vlažnost), se hitro okužijo s plesnimi, ki proizvajajo 
zdravju škodljive mikotoksine, predvsem aflatoksin 
in ohratoksin.

NE POZABITE, DA SO VSI OREŠČKI ZNANI ALERGE-
NI, NAJBOLJ PA ARAŠIDI IN LEŠNIKI.

Vir: https://veskajjes.si/nasveti-in-novice/51-nasveti-za-
-zdravo-prehranjevanje/orehi-in-drugi-orescki

Sladke dobrote s proteini 
Na trgu se pojavlja kar nekaj produktov, v kate-

rih lahko najdemo proteine. Kaj so proteini in zakaj 
si produkte s pravo proteinsko vsebnostjo lahko 
v miru privoščimo kot zdrav obrok ali prigrizek ob 
gledanju tv? 

Beseda proteini je izpeljanka iz angleške besede 
'protein'«, kar v prevodu pomeni, da gre za beljako-
vine. Proteini oziroma beljakovine so gradnik celic, 
ki spadajo poleg ogljikovih hidratov in maščob pod 
makro hranila.

Naše telo potrebuje beljakovine, da proizvaja 
encime, hormone, nevrotransmitorje in protitelesa. 
Če naše telo nima dovolj velikega vnosa beljakovin, 
tudi ne more dobro delovati.

Proteini oziroma beljakovine sestavljajo amino-
kisline, ki so med seboj povezane s peptidno vezjo. 

Poznamo esencialne in ne esencialne aminoki-



37

Smeexie; 
sadni mix za enostavno pripravo 

svežega smutija ali sadnega frapeja

 IN  

www.smeexie.com

sline. Esencialne so tiste, ki jih je treba vnašati v 
telo s hrano in jih telo ne more samo sintetizirati. 
Neesencialnih pa ni treba vnašati, ampak jih telo 
lahko sintetizira iz drugih aminokislin, ki jih vnese-
mo vanj. Poznamo tudi pogojno esencialne amino-
kisline, ki jih je treba v telo vnašati, kadar je pod-
vrženo določenemu stresu. Ena izmed teh pogojno 
esencialnih aminokislin je L-glutamin, ki je 60-% 
zastopana v naših mišicah.

Na trgu poznamo kar nekaj produktov s prote-
ini. Vsekakor je treba preveriti, ali je produkt brez 
dodatnih sladkorjev in da je vsebnost proteinov 
zadostna. Tako lahko posegamo po proteinskih čo-
koladicah, pudingih in tudi slanih prigrizkih.

Začne se s priboljški, nato se spreobrne v prigri-
zek in vedno konča v naših želodčkih. Prevečkrat se 
omejujemo na to, kaj je prav in ne. Na žalost naš 
tempo resnično narekuje, da se večkrat srečamo z 
nezdravimi priboljški. Zato poskušajmo svoje poli-
ce, predale in pa zavest osredotočiti na to, da po-
segamo po zdravih priboljških, tiste nezdrave pa si 
privoščimo le nekaj krat na leto. Poskušajmo zdrave 
in nezdrave priboljške združiti tudi na zabavi. 

Vsekakor si priboljške lahko pripravimo tudi 
doma. Lahko si pripravimo brezglutenske piškote, 
pecivo, ki mu dodamo proteine. Lahko si pripravi-
mo sušeno sadje ali sveže sadje in zelenjavo.

Četudi se trudimo ves dan zdravo jesti in sledi-
mo smernicam zdrave prehrane, se nas lahko ob-
časno polotijo večerni 'napadi' lakote. Vsi jih dob-
ro poznamo, hkrati pa nam je verjetno tudi dobro 
poznan občutek, ko bi najraje izpraznili celoten 
hladilnik ali pa pohrustali kar celo vrečko čipsa in 
piškotov. A ker so takšne stvari v večernih urah od-
svetovane, si moramo pomagati kako drugače. Na 
srečo obstaja kar nekaj živil, ki jih lahko jemo tudi 
v večernih urah, s primernim receptom pa jih lah-
ko spremenimo v zdrav in okusen prigrizek, ki si ga 
lahko privoščimo brez slabe vesti.

Poiščimo pravo ravnovesje priboljškov čez dan. 
Ne pozabite, da le pravo ravnovesje prehrane poskr-
bi tudi za pravo delovanje in energijo vašega telesa.

Nekaj idej za zdrav prigrizek/ priboljšek 
med dnevom ali v večernih urah:

JABOLČNI KOLOBARJI Z ARAŠIDOVIM MASLOM
ČIČERIKIN NAMAZ Z NAREZANO ZELENJAVO
BANANINA TORTILJA
HRUSTLJAVA ČIČERIKA (pečena čičerika z 
medom in začimbami)
MANDLJEVE KROGLICE Z KOKOSOM 
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Prehranska industrija

Živilska industrija je kompleksen globalni kolektiv raznolikih podjetij, ki dobavlja 
večino hrane, ki jo zaužije svetovno prebivalstvo. Izraz živilska industrija zajema 
vrsto industrijskih dejavnosti, usmerjenih v predelavo, pretvorbo, pripravo, kon-
zerviranje in pakiranje živil. Današnja prehranska industrija se je zelo razširila. 
Proizvodnja sega od majhnih, tradicionalnih, družinsko vodenih dejavnosti, ki so 
zelo delovno intenzivne, do velikih, kapitalsko intenzivnih in zelo mehaniziranih 
industrijskih procesov. Mnoge živilske industrije so skoraj v celoti odvisne od lo-
kalnega kmetijstva ali ribištva. 

Pridelava hrane
Večina hrane, pridelane za živilsko indu-

strijo, prihaja iz surovin, pri katerih uporablja-
jo običajne kmetijske prakse. Kmetijstvo je postopek 
pridelave hrane, krmnih izdelkov, vlaknin in drugih 
želenih proizvodov z gojenjem nekaterih rastlin in 
rejo udomačenih živali (živine). V povprečju 83  % 
hrane, ki jo ljudje zaužijejo, pridelajo s kopenskim 
kmetijstvom. Drugi viri hrane vključujejo ribogojstvo 
in ribolov. Kmetijska praksa je znana tudi kot kme-
tovanje. S kmetijstvom naj bi se ukvarjali tudi znan-
stveniki, izumitelji in drugi, ki se ukvarjajo z izboljše-
vanjem načinov kmetovanja in opreme. 

Če bi proizvode primerjali danes in pred 80 leti, 
bi lahko videli, da imamo danes ogromno možnos-

ti za raznoliko prehranjevanje. Pred 80 leti so živeli 
predvsem od svojih pridelkov ali okoliških kmetov 
ter manjših pridelovalcev, mlinarjev … Današnji otro-
ci oziroma bi lahko rekli celotna populacija se čisto 
premalo zaveda, da imamo ob tako veliki izbiri pre-
hrane tudi ogromno pomanjkanja. Včasih tudi slišiš 
otroke, ki vprašajo, ali to in ono zraste v trgovini. 

Včasih so iz polja hrano preložili direktno na 
mizo. Danes pa je veriga od kmeta do nas veliko 
daljša, saj tudi bližnji kmetje rajši pridelujejo za 
večje verige kot za malega soseda v bližini. Vsi tisti, 
ki še vedno veliko pridelajo sami, imajo veliko več 
hranil v svoji prehrani hkrati pa tudi manj motilcev.

Na žalost se trendi spreminjajo in tudi temu je 
treba slediti; da pa si lahko pripravimo uravnote-
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Testenine z okusom.
Ekološke testenine iz stročnic. Primerne tudi za vegane.

www.gabaroni.si

ženo prehrano zase, za svojo družino, pa je še kako 
pomembno, da si preberemo tudi kakšno deklara-
cijo, če imamo možnost, da ne posegamo po najce-
nejši izbiri artiklov, ki nam je na voljo. 

Včasih smo prisiljeni k temu, da je naša hrana 
slabša, a ima večina ljudi možnost še pred samim 
nakupom preveriti, kaj kupi. 

Že pred 80 leti pa so poznali piramido zdrave, 
uravnotežene prehrane in ta piramida velja še danes.

Prehransko piramido danes spoznavajo otroci v 
4. razredu. Katera živila poznamo, kakšna so ta živi-
la in kako si jih čez dan razporediti za uravnoteženo 
prehranjevanje?

1. Poznamo ogljikove hidrate, ki 
telesu dajejo energijo

Rečemo, da so gorivo za naše telo. To so: kruh, 
žita, krompir, riž, testenine, med, stročnice, kostanj, 
banane in špinača.

Kar nekaj živil od naštetih bi sami razporedi-
li čisto drugače. Vsekakor moramo po teh živilih 
dnevno posegati največ. Živil v prvi kategoriji ima-
mo veliko na izbiro, znotraj njih pa še večjo. Npr. 
pri kruhu nudijo ogromno izbiro od brezglutenskih 
proizvodov, kruha brez kvasa, pirin kruh, ajdov, ko-
nopljin, z drožmi … Ravno tako so nam na voljo žita 
in testenine z različnimi okusi. Kar pomeni, da je 
naša kuhinja resnično lahko pestra in zdrava.

2. Druga skupina sta sadje 
in zelenjava

Izredno je pomembno, da si pri zajtrku in ve-
čerji ter kosilu dodamo zelenjavo, pri malicah pa 
naj bo prisotno sadje. Predlagamo, da se posega 
po sezonski zelenjavi in sadju ter da imamo dnevni 
vnos sadja, ki ni pretirano sladko. Zadostna količina 
balastnih snovi in vlaknin tako poskrbi za naš pre-
bavni del telesa, da odlično funkcionira.

3. Nato imamo beljakovinska živila 

V to skupino spadajo: mleko in mlečni izdelki, 
jajca, meso in ribe.

Slovenci vsekakor premalo posegamo po ribah. 
Zato je seveda pomembno, da jih umestimo na svoj 
jedilnik vsaj enkrat na teden. Kar se tiče mlečnih iz-
delkov, pa je izbira še kako pestra. Tako lahko oku-
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Ob sodobnem načinu življenja nam za 
pripravo uravnoteženih obrokov velikokrat 
preprosto zmanjka časa. Pa vendar se od 
nas pričakuje, da smo dobro pripravljeni na 
vsakodnevne izzive. Zato smo med drugimi 
izdelki razvili tudi tri nove jedi Minute, ki 
predstavljajo prehransko bogat in energije 
poln obrok tudi takrat, ko se nam mudi, ko 
smo na poti ali v službi.

Vse nagrajene in druge izdelke iz linije 
Minute poiščite v najbližji Mercatorjevi 
prodajalni.

šamo in izbiramo med odličnimi proizvodi jogurtov, 
kefirjev, grških produktov, kozjih in ovčjih ter krav-
jih produktov. Pri mlečnih izdelkih je pomembna 
tudi deklaracija, ki med drugim vsebuje podatke o 
vsebnosti sladkorja v omenjenih proizvodih; tako je 
pri tistih, ki pazijo pri teži, pomembno, da uživate 
mlečne izdelke s čim manjšo vsebnostjo sladkorja. 

4. Sladkarije in maščobe

Vsekakor moramo biti pri zadnji skupini pozorni, da 
ne vnašamo vsakodnevno preveč nezdravih maščob in 
sladkorjev v svoje telo, saj jih je potem treba tudi po-
kuriti, kar pa je včasih težje. Kot gredo živali na zimsko 
spanje, je to tudi po navadi obdobje, ko smo sami manj 
aktivni, hrana pa je v tem delo leta izredno 'močna', saj 
vsebuje več sladkorjev in maščob. Zato poskušajmo 
vnesti v svoj vsak dan celotno strukturo prehranske pi-
ramide in tako lahko tudi grešimo s sladkorjem.

5. Pri celotni piramidi pa 
pozabimo na pijačo

Še kako je pomembno, da zadostimo zadostni 
potrebi po tekočini. Količina zaužite pijače se prera-
čuna glede na velikost, aktivnost in starost človeka. 
Vsekakor sta za odraslo osebo priporočena vsaj 2 l 
tekočine na dan. Najboljše je, če posegamo po vodi 
ali čaju brez sladkorja.

 Tudi pri pijačah je pestra izbira ponudbe, saj v 
njih najdemo tudi vitamine, minerale ipd. Priporo-
čljivo je uživanje tudi Donata ali Radenske, pazljivo 
pa pri vodah z okusi, saj imajo lahko tako visoko 
vsebnost sladkorja, kot če bi pojedli samostojni ob-
rok. Priporočilo: branje deklaracij.
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Kako jesti gurmansko in hkrati zdravo?
Pri vsakodnevnih obrokih je še kako pomembno, 

kako jih pripravimo. Naši dedki in babice so veli-
kokrat uporabljali svinjsko mast, ki še danes velja 
za bolj zdravo pripravo maščobe. Ker pa mlajša ge-
neracija ne želi posegati po svinjski masti, imamo 
danes na voljo za pripravo odlično Ghee maslo ali 
olivno olje. Vsekakor sta to dve zdravi maščobi, ki 
hrani podarita boljši okus in ne povzročata doda-
tnega nalaganja maščob. 
 
Kako zdravo jemo Slovenci?

Polovica odraslih prebivalcev Slovenije se pre-
hranjuje pretežno nezdravo, med njimi je največ 
moških, mlajših odraslih, nižje izobraženih in ljud-
je nižje na družbeni lestvici, pa ugotavlja raziskava 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) o z 
zdravjem povezanem življenjskem slogu prebival-
cev Slovenije. Trend po zavedanju boljše prehrane 
narašča, na žalost pa je velikokrat povezana pre-
hrana z družbenim statusom. 

Velikokrat imamo možnost, da posežemo po 
bolj zdravih izdelkih, pa nam navade tega ne do-
puščajo in vzamemo, kar smo navajeni.

Celotni prehranski strukturi, industriji in poteku 
prehranske verige se lahko zahvalimo, da imamo 
vsak dan na voljo ogromno produktov, po katerih 
lahko posežemo in tako svojemu prehranjevanju 
dodamo okus in raznolikost. Tudi pridelovalci se 
trudijo, da imamo dostopnost zelenjave in sadja 
celo leto. 

Odločitev, kaj in kako bomo jedli, pa je le naša. 
Bomo le iskali izgovore, kako težko in nemogoče je 
spremeniti prehranjevalne navade ali pa bomo po-
iskali rešitev in izdelke, ki bodo pravi za našo urav-
noteženo prehrano in zdravje?



Čeprav nas do uradne pomladi loči še dober mesec, je že zdaj priporočljivo svojo 
pozornost nameniti možnostim in aktivnostim, ki bodo okrepile naše telo in nas 
pripravile na najbolj aktiven del leta – poletje. Seveda ni le poletje tisto, zaradi 
katerega je dobro izvest detox oziroma razstrupljanja telesa. Pravilno izveden de-
tox je dolgotrajna naložba v naše zdravje in boljše počutje, saj ima ne le fizične 
koristi, ampak nam prinese izboljšanje tudi na psihološkem področju.

Spomladanski 
DETOX
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Kaj detox sploh je?
Besedo detox v zadnjih letih slišimo na vsakem 

koraku. Veliko ljudi se ga še vedno loti polovično 
ali na nepravilen način, kar lahko naše telo spravi 
tudi v stres. 

Detox ali razstrupljanje dobesedno pome-
ni odstranjevanje toksinov iz telesa. Naše telo že 
samo po sebi vsebuje mehanizme razstrupljanja, 
kot so limfni sistem, prebavni sistem in naši organi, 
ki imajo funkcijo filtrov (jetra, ledvice, pljuča, koža). 
A če živimo v bolj poseljenem območju, vdihuje-
mo onesnažen zrak in uživamo predelano hrano in 
nefiltrirano vodo, bomo včasih morda potrebovali 
dodatno spodbudo za pomoč svojemu telesu.  

Dandanes poznamo različne razstrupljevalne 
diete, ki se gibljejo od popolnega stradanja do po-
stov s sokom, pristopov k spremembam pri vnosu 
hranil in tudi takih, ki pogosto vključujejo uporabo 
odvajal, diuretikov, vitaminov, mineralov ali čistil-
nih sredstev, kot sta glina in zeolit. 

Detox diete lahko močno omejijo vnos energije 
in hranil, kar lahko predstavlja tudi različna tvega-
nja za naše zdravje. Zato je izrednega pomena, da 
se v primeru obstoječih diagnoz pred samo odloči-
tvijo o razstrupljanju predvsem najprej dobro pou-
čimo o stranskih učinkih in morebitnih posledicah, 
ki jih določeno razstrupljanje lahko povzroči.

Kdaj je najbolj primeren čas za detox? 
Velika večina ljudi se detoxa loti že kmalu po 

novoletnih praznikih, ko je motivacija za spremem-
bo in nov začetek na najvišji ravni. Seveda k tej od-
ločitvi pogosto pripomorejo tudi obilne praznične 
mize, ki se jim je res težko upreti, in večina že takrat 
sklepa kompromise s sabo, ki jih olajšajo misli na 
skorajšnji detox, ki postane kar malce odrešilen.

Ena od modrosti, ki sem jo nekoč prisvojila, je 
ta, da je najbolj primeren čas za izvajanje detoxa 
takrat, ko se ozračje že začne malo segrevati. Kar 
pomeni, da z detoxom ni najbolje začeti prav ta-
koj po novem letu, saj v primeru nizkih temperatur 
ozračja naše telo potrebuje več energije za urav-
navanje telesne temperature in lahko z drastični-
mi ukrepi tvegamo poslabšanje svojega imunske-
ga sistema in lahko celo zbolimo. Zato zdaj proces 
razstrupljanja vedno začnem takrat, ko se zima res 
dokončno poslovi.

Seveda to ne pomeni, da se v zimskem času 
sploh ne smemo razstrupljati. Seveda se lahko, 
vendar naj bo razstrupljanje res blago in naj le 
spodbuja naravne procese razstrupljanja našega 
telesa. Primer takšne stimulacije razstrupljanja je 

že to, da iz prehrane izločimo vsa predelana živi-
la, prenehamo z uživanjem kave in sladkorjev ter v 
svojo prehrano vnesemo živila, ki spodbujajo delo-
vanje naših glavnih organov. Med takšna živila pri-
števamo limone, kislo zelje, rdečo peso – živila, ki 
so tudi v zimskem času lahko dostopna.

Kako se kaže potreba po detoxu?
Sama že najmanj 15 leti izvajam spomladanske 

detoxe. Prisvojila sem si ga kot del življenjskega 
cikla. In tako, kot vsako pomlad opravim general-
no čiščenje stanovanja, opravim malce drugačno 
čistko tudi na svojem telesu. Iskreno se ne spra-
šujem več o potrebah za detox, saj je počutje po 
opravljenem vsakoletnem detoxu zame dovolj zgo-
vorna nagrada. 

Pogosto pa nam že samo telo sporoča, da želi 
spremembo. Ko je potreba po spremembi že res 
glasna, je po navadi res čas, da je nekaj treba spre-
meniti in ta sprememba naj ne bo le kratkočasna. 
Priporočam vam, da traja vsaj mesec dni (še bolje 
tri mesece).

Znaki, ki kažejo na to, da je naše telo preobre-
menjeno s toksini ali prevelikim vnosom hranil in 



ga je priporočljivo razbremeniti:
 ● nepojasnjena utrujenost, navkljub ustreznemu 

počitku,
 ● slaba ali neučinkovita prebava,
 ● kožni madeži in težave s kožo,
 ● alergije,
 ● slab imunski sistem in ponavljajoče se okužbe,
 ● napihnjenost,
 ● motnje v pozornosti in
 ● pogoste motnje razpoloženja.

Kako začeti detox?
Najprej je premočljivo, da zmanjšamo vnos vseh 

toksinov. Kar pomeni, da je priporočljivo za neko 
obdobje odpraviti ves alkohol, kavo, cigarete, ra-

finirane sladkorje in nasičene maščobe. Prav tako 
je priporočljivo omejiti uporabo kemičnih čistil za 
gospodinjstvo in izdelkov za osebno nego, kot so 
čistila, šamponi, dezodoranti ...

Druga ovira za popolno zdravje je stres, ki vpliva 
na to, naše telo sprošča stresne hormone v naš sis-
tem. Stresni hormoni v velikih količinah ustvarjajo 
toksine in upočasnjujejo razstrupljanje encimov v 
jetrih. Joga in meditacija ali le sprehod v gozdu so 
preprosti in učinkoviti načini za lajšanje stresa in 
redukcije nastajanja stresnih hormonov.

Priporočila ob detoxu
Ne glede na to, ali se odločamo za detox s čis-

tilnim sredstvom (glina, zeolit, vnaprej pripravljeni 

ŽELITE OBOGATITI SVOJ OBROK? 
ŽELITE ZDRAV PRIGRIZEK? 
Liolife je moj lajf
Z liofiliziranim sadjem je to enostavno, zdravo in okusno. 

Sadje ima vse hranilne vrednosti, vitamine in minerale.
Ima obliko, barvo, naraven okus in aromo.
Pripravite okusen smuti, dodajte ga jogurtu, skuti, 
kosmičem, solatam, toplim in hladnim napitkom ali ga 
enostavno pohrustajte – izbira je res neskončna.

Več na www.liolife.si
S kodo Zdravo izkoristite 15% popust na www.liolife.si
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detox napitki ...) ali le s spremembo vnosa hranil, 
je priporočljivo, da konkretno pristopimo k procesu 
čiščenja. Z vami delim nekaj nasvetov, ki vplivajo na 
optimalno razstrupljanje našega telesa.

Voda! Takoj po jutranjem vstajanju popijte ve-
lik kozarec vode. Topla voda, predvsem z limono in 
medom, je odlična za naše zdravje, saj ima vlogo 
pri notranjem čiščenju telesa in hidraciji celic. Hi-
dracija je najboljši način za odstranjevanje vseh 
toksinov iz ledvic. Zato imejte pred seboj ves čas 
steklenico vode, ki jo pijte čez cel dan.

Uživajte veliko vlaknin, vključno z rjavim rižem 
in ekološko pridelanim svežim sadjem in zelenjavo. 
Pesa, redkev, artičoke, zelje, brokoli so živila, ki vse-
bujejo antioksidante in pomagajo telesu pri pro-
cesu razstrupljanja. Iz njih pripravite smutije, lahke 
solate (limonin sok in olivno olje) ali pa jih jejte 
surove. V svojo prehrano vključite tudi semena, kot 
so bučna semena, chia, lanena.

Redno uživanje vitamina C! Vitamin C pomaga 
telesu proizvajati glutation, ki je močan antioksi-
dant in odganja toksine. 

Dihanje! Globoko dihanje vpliva na gibanje di-
afragme navzgor in navzdol, kar pomaga odstrani-
ti toksine iz telesa in pospešuje boljši pretok krvi. 
Globoko dihanje prinaša svež kisik in odstranjuje 

toksine in ogljikov dioksid. Zelo priporočljive so di-
halne vaje, ki jih izvajamo v naravi.

Tudi potenje je dober način za odstranjevanje 
toksinov. Vsak dan intenzivno telovadite približno 
45 minut. Za bolj učinkovito potenje mora biti vaš 
srčni utrip ves čas nekje na 130 udarcev/minuto. 
Spotite se lahko tudi v savni, ki je super za dodatno 
sprostitev in razstrupitev. Poskrbite le, da bo vaše 
telo dovolj hidrirano.

Razstrupljanje je precej naporen proces za naše 
telo, zato je nujno potrebno tudi zadostno spanje. 
Za spanje si namenite vsaj 6-7 ur, da se telo učin-
kovito regenerira. 

Če le gre, se za nekaj časa poslovite od vseh 
medijev, ki vam povzročajo nemir. Svojo pozornost 
usmerite vase in v svoje procese. Ukvarjajte se s 
sabo, negujte svoje telo s ščetkanjem in knajpa-
njem ter raznimi kopelmi, ki imajo blagodejne učin-
ke tako na telo kot na duha. Trenirajte hvaležnost in 
se razstrupite tudi vseh negativnih misli in vzorcev 
(seveda je to lahko daljši in zahtevnejši proces).

Monika Kozjek
Vitalmon (www.vitalmon.si)

RECEPT ZA DETOX SMUTI

Za čistilni smuti, poln antioksidantov potrebujemo:
 ● 1 kivi
 ● 1/2 banane
 ● 1/2 skodelice ananasa
 ● 2 stebli zelene (stebelne)
 ● 3 pesti špinače
 ● 1 skodelica vode (glede na želeno gostoto)

Postopek:
Najprej vse sestavine dobro operemo in jih narežemo 

na primerno velike koščke. Vse sestavine dodamo v me-
šalnik. Najprej dodamo zelenjavo, nato sadje. Mešajmo, 
dokler ne dobimo gladke, homogene mase. Vodo dodaja-
mo po občutku, dokler ne dosežemo želene konsistence 
smutija, ki bo stimuliral naravne procese razstrupljanja in 
nas oskrbel z vitamini, minerali in antioksidanti! 

Na zdravje – za zdravje! 
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Kulinarika in turizem 
v Sloveniji

Slovenija je mala državica, ki jo lahko v kulinariki izkoristimo v popolnosti. V uri 
in pol smo lahko iz Primorske na Gorenjskem ali iz Goriške na Štajerskem. Vsaka 
pokrajina nam postreže s svojimi specialitetami in težko se je upreti dobrotam, ko 
so prekmurska gibanica, idrijski žlikrofi, ajdovi žganci, kislo mleko na Veliki pla-
nini, štruklji, jabolčni zavitek, kranjska klobasa, bograč … Slovenija nam v vsakem 
kraju ponuja nekaj dobrega, zato svetujemo, da obiščete prav vse in preizkusite 
njihove lokalne dobrote. 

Odlična kava 'to go', prestižna večerja v re-
stavraciji ali obisk tržnice. Da, vse to je ku-
linarični turizem. Turizem ni vedno samo 

počitek, ležanje na plaži in ogledovanje zname-
nitosti, ampak tudi kulinarika, ki ima veliko vlogo 
pri oblikovanju izkušnje nekega kraja. Hrana nam 
preko čutnih užitkov nudi vpogled v drugo kulturo, 
navade in običaje. Gre za doživetje, ki potovanju da 
svojevrsten pečat, zato lokalna kulinarika postaja 
vse bolj pomembna sestavina turistične industrije.

Kulinarični turizem v svojem bistvu vključuje tri 
bistvene komponente: izobraževanje, raziskovanje 

in pustolovščino. Izobraževanje obsega spoznava-
nje lokalnih kulinaričnih dobrot, kulture in običa-
jev, včasih tudi zgodb in zgodovine. Raziskovanje 
širi naša obzorja in omogoča nov, drugačen pogled 
na okuse, jedi in dediščino nekega kraja ali države. 
Pustolovščina pa so vsa pristna doživetja s hrano in 
pijačo, ki jo okušamo prvič in morda vključuje tudi 
posebne jedi ali rituale.

Slovenci se lahko pohvalimo z velikimi mojstri 
in tudi Michelinovimi zvezdicami, imamo pa tudi 
kar nekaj kulinarično prepoznavnih dogodkov – 
od Festivala čokolade, Okusov Radol'ce do Sladke 
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Dostava po celotni Sloveniji.
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Istre, dvakrat letno poteka tudi Teden restavracij, 
ko nam gostinci po dostopnih cenah ponujajo 
večhodne menije. 

Razvoj kulinaričnega turizma
2001–2012: Na samem začetku novega tisočle-

tja so kulinarični turizem opredelili kot iskanje 
in uživanje v edinstvenih in nepozabnih izkuš-
njah, ki vključujejo hrano in pijačo tako doma 
kot po svetu.

2012–2018: Kulinarični turizem vse bolj pari-
ra navadnemu turizmu prav s pomočjo družbenih 
omrežij in televizijskih oddaj. Vključuje celotno pa-
leto izkušenj, kuharske tečaje, obiske proizvajalcev, 
uživanje v ulični hrani, odkrivanje lokalnih ponu-
dnikov, oglede vinskih kleti in obiske prestižnih re-
stavracij. V industriji kulinaričnega turizma je tako 
za vsakega nekaj.

2019–danes: Hrana postaja vse bolj pomemben 
dejavnik pri izbiri popotniških destinacij. Turisti po-
rabijo veliko več časa in denarja za edinstvene ku-
linarične izkušnje. Drastično se je povečalo število 
turističnih ponudnikov, ki se ukvarjajo s kulinarič-
nimi dogodki, tečaji …

Kaj lahko počnemo turisti oz. popotniki, če se 
odločimo za kulinarični oddih?

Nekateri ljudje so zmotno prepričani, da je ku-
linarični turizem samo oddih z veliko mero dobre 
hrane, ki jo običajno uživamo v restavracijah. A to 
še zdaleč ni res. Pri kulinaričnem turizmu gre za ši-
roko paleto doživetij, ki so tako raznolika, da se naj-
de za vsak okus in debelino denarnice nekaj. 

Odpravimo se na:

 ● kuharske tečaje ali šole, turistične kmetije, kjer 
se učijo priprave lokalnih jedi skupaj z domačini;

 ● lokalne tržnice, kjer nakupujemo lokalne pridel-
ke (sadje, suho sadje, začimbe …) in spoznavamo 
lokalne proizvode (vino, sladke dobrote …)

 ● vodene izlete po turističnih kmetijah in obisko-
vanje trgovin z lokalnimi prehrambnimi izdelki;

 ● obisk tovarne hrane in pijače, ki so odprte za 
obiske turistov; (Luštova domačija, vinske kleti, 
Kodila ter njihova restavracija in trgovina …); 

 ● obroke v edinstvenih in doživljajsko naravnanih 
obratih s prehrano;

 ● lokalne pekarne, sladoledarne, čokoladnice;
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 ● poskusimo razsežnosti ulične prehrane 
(street food) ali tradicionalnih restavracij 
(odprte kuhinje);

 ● se udeležimo degustacij lokalnih jedi in pijač 
(osmice, domačije, koče …).

Kulinarični turizem prispeva tudi pri razvoju lo-
kalnih skupnosti in spodbuja podjetništvo, saj zago-
tavlja boljše možnosti tudi manjšinskim skupinam. 
Povečuje prepoznavnost neke regije in pomaga pri 
varovanju identitete ter kulture destinacije.

Slovenija je resnično lepa dežela, ki jo lahko 
izkoristimo za potovanja, kulinarična doživetja. 
Vsekakor lahko s pomočjo kulinarike poskrbimo 
tudi za prava in raznolika darila za svoje doma-
če ali poslovne partnerje. Vse več lokalnih ku-
harjev poleg svojih restavracij pripravlja izdelke 
in jedi, ki jih lahko kupimo tudi v trgovini, zato 
nam je kulinarika zdaj še bližje. Vsekakor se letos 
odpravite na krajši ali daljši oddih v Sloveniji in 
preizkusite domače vrhunske specialitete naših 
pokrajin in odličnih kuharjev.



Dandanes se vse bolj zavedamo pomena hrane – ne govorimo več le o sestavi in 
hranilih, temveč tudi o kakovosti. Lokalno pridelana hrana je najboljša takrat, ko 
vsebuje vitalno energijo, ki nas ohranja zdrave, navdihuje in daje slast tudi s tistim 
domačim vonjem, ki smo ga dobro vajeni – saj raste v našem okolju, na katero smo 
prilagojeni tudi sami. Semena so temelj vsake hrane in zelo je pomembno, kako jih 
izberemo. Večino semen je najbolje pobrati in shraniti takrat, ko jih rastlina narav-
no odvrže. Že naše babice so večino semen za pridelavo na svojih njivah ali vrtovih 
pridelale same. Seme so žlahtnile z izmenjavanjem in ga ohranjale iz roda v rod. 
Izbrana najboljša semena pa so se znašla tudi v nevestini bali. Vedno pa je veljalo 
tudi, da je treba semena shraniti za vsaj dve leti sejanja, saj se nikoli ni vedelo, 
kakšna bo prihodnja letina in ali se bo iz semen sploh dalo kaj pridelati.

       Od semena 
do krožnika
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Avtohtona in tradicionalna semena so del 
naše kulturne in naravne dediščine. Ra-
stline so prilagojene našim pridelovalnim 

razmeram in so odpornejše. Pomembne so tudi 
zaradi značilnega vonja in okusa ter vitalnih last-
nosti in dozorelosti plodov. Tradicionalna udoma-
čena semena, ki so lahko sicer tujega porekla, se 
že več desetletij pridelujejo tudi v Sloveniji in so 
že prilagojena našemu okolju. Avtohtone in tradi-
cionalne udomačene sorte zelenjave radi gojimo 
tudi zato, ker so hvaležne in manj občutljive. Pri-
merne so za vrtičkarje začetnike in nepogrešljive 
v ekološkem, biodinamičnem in permakulturnem 
načinu pridelave hrane.

Kako izbrati pravo seme, katere vrste sejati in 
kako pridelovati?

V času podnebnih sprememb je še posebej po-
membna lastnost semen, da so prilagojena našemu 
okolju in se krepijo s podnebnimi spremembami. Ob 
pridelavi lastnih semen je priporočljivo upoštevati 
tudi biodinamični koledar. Pobiramo jih ob suhem 
vremenu in hranimo v temnem in hladnem prostoru.

Pravilno shranjeno seme ohrani kalivost, od ka-
livosti semena pa je odvisen pridelek v naslednjem 
letu. Na splošno velja, da seme shranjujemo v su-
hem in hladnem prostoru. Preden ga shranimo, ga 
moramo dobro posušiti, najbolje na prostem. Ven-
dar pa semen ne sušimo neposredno na soncu, saj 
so lahko temperature previsoke. Sušimo jih v senci. 
Primerna temperatura prostora za shranjevanje je 
okoli 5 stopinj, razmere v prostoru pa ohranjamo 
enake. Pogoji v prostoru naj bodo ravno nasprotni 
od tistih, ki jih seme potrebuje za kaljenje.

Če nismo vešči sušenja semen in gojenja sadik, 
imamo na voljo pestro izbiro pri prodajalcih, ki nam 

nudijo čisto vse, kar vrtičkarji potrebujemo: od gno-
jil, zemlje, sadik in do semen. Svetujejo nam tudi, 
kako pripraviti svoj vrt, zato je strah pred ustvarja-
njem svojih pridelkov čisto odveč. 

V Sloveniji je zaupanja vreden sistem varnosti in 
kakovosti

Varnost in kakovost vsega mleka in mlečnih iz-
delkov v Sloveniji se nadzorujeta v celotnem proce-
su od pridelave mleka na kmetiji preko predelave 
v mlekarni pa vse do trgovske police. Z delovanjem 
po sistemu HACCP se preverjajo vsa tveganja, ki bi 
lahko vplivala na varnost živil.

Strog nadzor, ki zagotavlja varnost in kakovost 
vsega mleka in mlečnih izdelkov v Sloveniji, je pri-
soten na vseh korakih od rejca, proizvodnega pro-
cesa do trgovca:

 ● v hlevu in na pašniku (skrb za zdravje živali, 
zagotavljanje njenega dobrega počutja, kakovo-
stna krma);



51

 ● v zbiralnici (redno vzorčenje mleka na njegove 
mikrobiološke in kemijske lastnosti);

 ● v prevoznih cisternah (avtomatsko vzorčenje, 
preverjena temperatura in svežina mleka, 
mleko posameznih zbiralnic se črpa v ločene 
prekate);

 ● na sprejemnem mestu oz. v mlekarni (sprejem 
le neoporečnega visokokakovostnega surovega 
mleka);

 ● v predelavi (pod strogimi higienskimi pogoji 
se mleko v najkrajšem času predela v varne in 
kakovostne mlečne izdelke, ki se v vseh fazah 
predelave redno kontrolirajo);

 ● pri polnjenju (neoporečnost izdelkov je zagoto-
vljena tudi z ustrezno embalažo);

 ● pred izdajo v prodajo (preden izdelki prestopijo 
prag mlekarn) jih tudi senzorično preverijo;

 ● v skladiščih in na trgovskih policah se upošte-
vajo vsa zakonska določila, da se zagotavlja 
varnost in kakovost (primerna temperatura, 
hlajenje, primerno skladiščenje itd.).

Pri zagotavljanju varnosti in kakovosti mleka in 
mlečnih izdelkov sodelujejo vsi – od kmetov do za-
poslenih v mlekarnah. Poskrbljeno je za ustrezno 
izobrazbo in zaščito vseh, ki so v stiku z izdelkom, 
po higienskih standardih pa so vzdrževani tudi vsi 
stroji, linije in površine v proizvodnji.

Ker je v današnjem času veliko alergij in intole-
rance na mlečne izdelke, nam pridelovalci ponujajo 
tudi veliko izbiro rastlinskih proizvodov ali mlečne 
proizvode brez laktoze.

Mora naš krožnik vsebovati tudi meso in ribe?
Ko govorimo o prehranjevanju z mesom, pri-

haja do nešteto različnih mnenj. So ta pravilna ali 
napačna? Res obstaja zgolj ena resnica? Menimo, 
da smo si vsi različni in za vsakega veljajo drugač-
na pravila, ko pride do zdravega prehranjevanja. A 
vendar obstajajo določena dejstva, ki jih ne smemo 
zanemariti.

Resnica o mesu
Če čisto preprosto definiramo meso, gre za žival-

sko mišično tkivo, ki ga uživamo kot hrano. V praksi 
meso pravimo mesu, pridelanemu iz sesalcev za 
potrebe človeške prehrane. 

Že od najstarejših civilizacij je meso osnovno 
sredstvo za potešitev lakote. Vse se je začelo z or-
ganiziranim lovom na velike živali (bizoni, srnjad) in 
z udomačitvijo živali prešlo na vzrejo in živinorejo, 
kar poznamo še danes. 

Meso je večinoma sestavljeno iz vode, beljako-
vin in maščobe. Lahko ga uživamo surovega, a je 
običajno začinjeno, posušeno, skuhano in pečeno. 
Potrošnja mesa po svetu ni enaka, saj je vloga v 
prehrani pogojena predvsem kulturno in versko. 
V Evropi zaužijemo največ govedine, medtem ko 
drugje po svetu prevladuje večinoma perutnina. 
Kot zanimivost naj omenimo še, da se največ mesa 
na svetu pridela na Kitajskem. Na drugem mestu so 
ZDA, na tretjem pa Brazilija.

Vsak si meso in mesno industrijo razla-
ga po svoje, vendar dejstvom ne gre ubežati. 
Preden začnemo razpravljati o tem, ali je meso ško-
dljivo, zdravo, potrebno, se moramo vprašati, kaj to 
sploh pomeni. Kako si razlagati 'zdravo' hrano?

Zdrava prehrana je tista, ki človeku na daljši rok 
nudi vse potrebne hranilne snovi. Ni enaka za vse. 
Kar je zdravo za otroka v razvoju, ni nujno zdravo 
za nosečnico ali upokojeno staro gospo. Meso je 
od nekdaj sestavni del zdravega prehranjevanja. Je 



bogat vir kakovostnih beljakovin z visoko biološko 
vrednostjo. Beljakovine, ki jih najdemo v mesu, so 
sestavljene iz pomembnih aminokislin, ki jih člo-
vek potrebuje za svoj razvoj. Še posebej je to po-
membno pri otrocih in mladih. Pomemben del 
sestave mesa so tudi maščobne kisline, mineralne 
snovi in vitamini. 

Meso vsebuje pomembne snovi: 
 ● aminokisline: histidin, levcin, lizin, treonin,
 ● maščobne kisline: n-3,
 ● minerale: železo, cink,
 ● vitamine: B12.

Seveda to ni vse. Poleg hranilne ima meso še kre-
pilno funkcijo. Pozitivno vpliva na rast in razvoj ter 
pomaga ohranjati telesno težo, saj vsebuje L-karni-
tin, ki sodeluje pri izgorevanju maščobe. Hitro nas 
tudi nasiti in nima visokega števila kalorij, zato ga 
lahko brez vsake slabe vesti jemo tudi zvečer.

A jasno je, da meso ni pogoj za zdravo prehra-
njevanje. Pravzaprav raziskave kažejo, da je povsem 
mogoče zaužiti zadostno količino hranilnih snovi 
zgolj iz hrane rastlinskega izvora.

Ribe – zamenjava za meso
Ribe razdelimo na morske ribe (sardela, sardon, 

skuša, brancin, orada, cipelj, mol, ribon, špar, šur, 

mol morski list, škarpena, kovač, mormora, losos 
….) in sladkovodne ribe (postrv, lipan, sulec, smuč, 
klen, som, krap, ščuka, jegulja, belica…).

Morske ribe se delijo na pelagične modre in 
bele ribe. Ta delitev je povezana z barvo mišičnine, 
zunanjo obarvanostjo in življenjskim prostorom. 
Tako poznamo drobne modre ribe (sardela, sardon, 
skuša, šur …), velike modre ribe (tuna ...) in bele ribe 
(orada, morski list, brancin …). Modre in bele ribe 
so si po vsebnosti beljakovin podobne, modre ribe 
pa v povprečju vsebujejo več maščobe, kar vpliva 
tudi na njihovo povprečno višjo energijsko vred-
nost, hkrati pa vsebujejo tudi več varovalnih ome-
ga-3 maščobnih kislin. Nekatere vrste rib ne sodijo 
v nobeno od teh kategorij, npr. mol. 

Sladkovodne ribe delimo tudi na ribe iz ribni-
kov, to so npr. jezerske postrvi, som, smuč in krap, 
ter ribe iz odprtih vod, te so npr. potočne postrvi, 
lipan, šarenka, sulec, smuč, ščuka, klen in jeseter.

Priporočamo pestro uživanje rib enkrat do dvak-
rat tedensko, predvsem kot zamenjavo za rdeče 
meso in mesne izdelke. Ribe imajo ugodno hranilno 
sestavo, so bogat vir biološko visoko vrednih belja-
kovin, vitaminov in mineralov in so edinstvene po 
vsebnosti esencialnih omega-3 maščobnih kislin, ki 
so pomembne za zdravje srca. Zlasti manjše ribe, ki 
jih zaužijemo s kostmi vred, so vir vitamina-D, kalcija, 
fosforja, morske ribe pa tudi joda in selena. Ribe so 
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lahko prebavljive, z malo vezivnega tkiva ter rahlo 
celično strukturo in veljajo za kakovosten in urav-
notežen obrok, še posebej v kombinaciji z zelenja-
vo (npr. blitvo). Zaradi vseh omenjenih koristi naj bi 
tedensko zaužili okoli 200 gramov ribjega mesa, od 
tega polovico mastnih modrih morskih rib.

Žita in pekovski izdelki
Kruh velja za eno najstarejših pripravljenih živil. 

Prvi dokazi o peki kruha segajo 30.000 let nazaj. V 
Evropi so na posebnih terilnih skalah našli ostanke 
škroba, za katere domnevajo, da so ostanki neke 
vrste moke za kruh. Žito je postalo osnovna suro-
vina za kruh v neolitiku (okoli 10.000 let pr. n. št.), 
ko so ljudje začeli s poljedelstvom. Prve vrste kruha 
niso vsebovale kvasa, saj kruh rahlo vzhaja že s po-
močjo kvasovk, ki se nahajajo na zrnu samem.

Kruh je osnovno živilo, spečeno iz testa, za-
mesenega najmanj iz moke, vode in vzhajalnega 
sredstva, navadno kvasa. Skoraj vedno je v tes-
tu prisotna tudi sol. Pri nekaterih vrstah kruha se 
osnovnim sestavinam pridružijo še začimbe in cela 
zrna, ki včasih služijo tudi okraševanju. 

Kruh lahko jemo samega, pogosto pa ga uživa-
mo z raznimi namazi, kot so maslo ali različni slad-
ki namazi, denimo čokoladna krema, marmelada, 
med, sladka smetana in podobno. Nepogrešljiv je 
tudi pri pripravljanju različnih sendvičev, pri ka-
terih je kruh lahko hladen ali pa opečen. Opečen 
kruh posebne vrste se imenuje toast. Izraz prihaja 
iz angleščine. 

Nezavit kruh lahko shranjujemo v krušni škatli, 
da dalj ostane svež. Kruh otrdi hitreje pri nizki tem-
peraturi hladilnika, vendar shranjen v tej napravi 
kasneje splesni. Primeren način shranjevanja kruha 

je tudi zamrzovanje, pri čemer je pomembno, da 
v skrinjo vlagamo svež kruh. Pri temperaturi -24 °C 
lahko kruh hranimo neomejeno dolgo.

Danes imamo na trgu ogromno izbiro žit, tako 
da lahko poiščemo tisto, ki nam ustreza: peščeni-
ca, koruza, pira, rž, ajda … Tudi pekovski izdelki so 
raznovrstni in imamo tako na voljo vse od bele-
ga kruha do pirinega, zrnatega, kruha brez kvasa, 
kruha s proteini in ne nazadnje tudi vedno bolj 
priljubljenega kruha z drožmi ter brezglutenske 
pekovske izdelke. 

SUPER ZAJTRK

V MINUTI

NIČ VEČ TVEGANJA Z NEZDRAVIM 

OBROKOM V NAGLICI

!NOVO!

Hrana za tvoje možgane, srce in prebavo

tiny-giant.net>>



54

Jajca
Jajca so ljudje uživali že pred več tisoč leti, ko 

so nabirali jajca iz gnezd divjih ptic. Ko so okoli 600 
let pr. n. št. perutnino prvič udomačili, je oskrba z 
jajci postala enostavnejša. Jajca so tako postala po-
membna sestavina pri pripravi najrazličnejših jedi, 
tako v domači kuhinji kot tudi v industriji, saj jih 
odlikujejo številne zaželene tehnološke lastnosti. 
Danes so na trgu na voljo jajca, ki pripadajo raz-
ličnim vrstam ptic, in sicer prepeličja, nojeva, račja, 

puranja, gosja in najbolj pogosto uporabljena, ko-
košja jajca. Več kot polovica prebivalcev v Sloveni-
ji jajca običajno uživa enkrat tedensko ali redkeje, 
petina jih uživa večkrat na teden, desetina prebi-
valstva pa jajc ne uživa.

Najboljša so jajca proste reje, vsekakor pa je od-
visno tudi, s čim hranijo kokoši. Zato se pri jajcih 
vsekakor obrnimo na bližnje kmete.

Olja in maščobe
Maščobe, tako kot ogljikovi hidrati in beljakovi-

ne, sodijo med makrohranila, ki jih človeško telo 
nujno potrebuje. Predstavljajo zelo pomemben vir 
energije – imajo zelo visoko energijsko vrednost, 
saj gram maščob sprosti kar 37 kJ (9 kcal) energije, 
več kot dvakrat toliko kot gram ogljikovih hidratov 
ali beljakovin. Nekatere maščobe so tudi esencial-
ne, kar pomeni, da jih je nujno treba zaužiti s hra-
no. Nekatera živila, kot so olja, margarine, maslo in 
različne živalske maščobe, so sestavljene pretežno 
iz nasičenih maščob, druga živila (na primer oreški 
in avokado) so bogat vir nenasičenih maščob, tre-
tja pa maščobe vsebujejo zgolj v manjših količi-
nah. Različne maščobe imajo zelo različen vpliv na 
zdravje, zato je poleg skupne količine zaužitih ma-
ščob (vnos energije) zelo pomembno tudi, kakšne 
maščobe uživamo.

V telesu so maščobe ključna sestavina celičnih 
membran in predstopnja različnih hormonov, poleg 
tega pa imajo pomembno vlogo shranjevanja ener-
gije. Ker med vsemi hranili vsebujejo največ ener-
gije, čezmerno uživanje maščob predstavlja večje 
tveganje za previsoke energijske vnose, kar lahko 
vodi v povečanje telesne mase oz. debelost, hkrati 
pa predstavlja dejavnik tveganja pri nastanku bo-
lezni srca in ožilja in sladkorne bolezni. 

V živilih so maščobe pomembni nosilci vonja in 
okusa, izboljšujejo pa tudi strukturo živil. Maščobe 
predstavljajo tudi topila za maščobotopne vitamine 
(A, D, E in K), v telesu pa povečujejo učinkovitost 
absorpcije takšnih vitaminov. Glede na prehranska 
priporočila naj bi v prehrani odraslega skupne ma-
ščobe predstavljale med 20 in 30 odstotki dnevne-
ga energijskega vnosa.

Danes imamo na voljo industrijska in hladno 
stiskana olja. Vsekakor priporočamo, da se uporab-
lja v prehrani olivno ali bučno olje. Pri peki in cvr-
tju se priporoča uporaba olja oljčne repice, saj pri 
visokih temperaturah ne spreminja svoje strukture 
in tako zaužijete kakovostno pečene proizvode. Na 
voljo pa imamo tudi konopljino olje, marelično olje, 
sezamovo olje, orehovo olje ….
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Pijača
Pijača je tekočina, namenjena človeškemu zau-

žitju. Poleg svoje osnovne funkcije odžejanja imajo 
pijače tudi pomembno vlogo v človeški kulturi. Obi-
čajne vrste pijač vključujejo navadno pitno vodo, 
mleko, kavo, čaj, vročo čokolado, sok in brezalko-
holne pijače. Poleg tega so alkoholne pijače (ki 
vsebujejo etanol), kot sta denimo vino in pivo, del 
človeške kulture že več kot 8.000 let. 

Brezalkoholne pijače pogosto pomenijo pijače, 
ki običajno vsebujejo alkohol, kot sta pivo in vino, 
vendar so z dovolj nizko vsebnostjo alkohola. V ka-
tegorijo so vključene pijače, ki so bile podvržene 
postopku odstranjevanja alkohola, kot so brezalko-
holno pivo in brezalkoholno vino. 

Človeško telo potrebuje dnevno med 1 in 3 lit-
ri in pol tekočine, ki jo po navadi ovrednotimo v 
vodi, nesladkanem čaju ali tekočini, ki ne vsebuje 
dodatnih sladkorjev. Danes imamo v ponudbi og-
romno raznovrstnih produktov, ki nam nudijo tako 
obogatena živila z magnezijem, vitamini … Na voljo 
imamo gazirane, energijske, vitaminske pijače …

Zato moramo dnevno vnesti pravo izbiro teko-
čin. Ker pa smo veliko na poti, imamo srečo, da lah-
ko izbiramo med raznovrstnimi tekočinami. Z neka-
terimi tekočinami uredimo tudi prebavo, pri čemer 
nam pomaga Radenska, Donat …

Med
Med je naravno živilo, ki ga pridelujejo medo-

nosne čebele (Apis mellifera) iz nektarja ali rastlin-
ske mane. Nektar ali medičina je sladek sok, izlo-
ček cvetov večine cvetnic, ki jih oprašujejo žuželke. 
Sestavljen je pretežno iz vode in sladkorjev, med 
katerimi prevladujejo glukoza, fruktoza in saharoza.

Glede na geografski in botanični izvor medičine, 
način pridobivanja in letni čas poznamo različne 
vrste medu. Običajno ima med ime po rastlini, na 
kateri so čebele nabirale nektar.

Po izvoru med delimo na:
 ● cvetlični med, ki je pridobljen predvsem iz 

nektarja cvetov. Sem uvrščamo akacijev, ajdov, 
cvetlični, regratov, repičin, sončnični, deloma 
tudi lipov in kostanjev med;

 ● med iz mane, ki je pridobljen predvsem iz iz-
ločkov insektov na živih delih rastlin ali izločk-
ov živih delov rastlin. Sem uvrščamo smrekov, 
hojev, gozdni, lipov in kostanjev med.

Zakaj uživati med?
Med lahko v manjših količinah uživamo kot do-

polnitev uravnotežene prehrane, vendar se mora-
mo zavedati, da je kljub manjšemu deležu zdravju 
koristnih snovi še vedno pretežno sladkor. Z njim 
lahko nadomestimo ostale oblike prostega slad-
korja, npr. namizni sladkor (trsni, pesin itd.), ki ne 
vsebujejo skorajda nobenih koristnih snovi, a mora 
njegovo uživanje kljub temu ostati omejeno na 
nekaj čajnih žličk. Prosti sladkorji so namreč pre-
poznani dejavnik tveganja za metabolni sindrom, 
sladkorno bolezen tipa II, debelost in karies. V 
dnevni prehrani zato priporočamo omejeno uživa-
nja sladkorja – tako belega, rjavega kot tudi ostalih 
naravnih sladil, kamor uvrščamo tudi med. V dnev-
ni prehrani naj bi povprečno telesno aktiven posa-
meznik zaužil največ 5–10 % energijskega deleža v 
obliki prostih sladkorjev; pri odraslih je to le 30–40 
g dnevno (6–8 čajnih žličk).

Številne raziskave so potrdile protimikrobno 
delovanje medu. Za to so v medu odgovorne raz-
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lične spojine, hkrati pa tudi nizek odstotek vode 
in nizek pH. Študije so pokazale, da je vpliv medu 
na zobno gnilobo manjši od običajnega sladkor-
ja, zato je zmerna uporaba medu namesto slad-
korja smiselna.

Pred leti so poznali samo nekaj okusov medu, 
danes pa imamo na voljo različne vrste medu, me-
dene čokolade, medene namaze z dodatki, med kot 
aperitiv, medeno kozmetiko … Med je naravni pro-
dukt, ki ga lahko zaznamo v več proizvodih, še ved-
no pa velja tudi za Slovenijo tradicija medenjakov 
in medičarstva, katere glavne sestavine so med.

Tudi v šolah in vrtcih imajo otroci vsako leto 
tradicionalni zajtrk z medom, zato je prav, da 
tudi na domačo mizo poskušamo vnesti vsaj 
enkrat tedensko. 

Zdrava hrana za lastno varnost in trajnostno 
prihodnost

Prehranska varnost bo v prihodnje še kako po-
membna. Zato ni odveč poziv, da posejete prava 
semena na vrtove, njive, v naravo. Spoznajte kmete, 
ki pridelujejo sonaravno, in izbirajte ekološka živila. 
Kupujmo lokalno pridelano slovensko super hra-
no, saj tako ohranjamo podeželje, skrbimo za svoje 
zdravje in pripomoremo k razvoju države, k delov-
nim mestom in prihodnosti naših otrok. Vsekakor 
posegajmo po slovenskih proizvodih in pred naku-
pom pregledujmo deklaracije proizvodov.
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Poslušajmo svoje telo
Hrana je in bo vse okrog nas. Iz leto v leto imamo veliko več proizvodov, po kate-
rih lahko posegamo. Hrana je nujna za naš obstoj, po drugi strani pa je lahko tudi 
droga in težava za naše življenje.

Pri našem življenjskem ciklu je najbolj po-
membno, da zase poiščemo pravo ravnotež-
je prehrane in gibanja. Če poslušamo svoje 

telo, nam bo prav kmalu povedalo, kdaj je vadbe 
dovolj, kdaj je utrujeno, katera hrana mu ne ustre-
za, in takrat se je treba poslušati. Kajti vsak izmed 
nas je svoj unikat in ni pravila, ki bi ga lahko nekdo 
postavil, da bi naše telo lahko dobro funkcionira-
lo. Nekateri so zadovoljni brez mesa, drugi ga nuj-
no potrebujejo za dober dan. Zato vam polagamo 
na srce in dušo, skozi svojo pot življenja prisluhni-
te sami sebi. Včasih se nam zdi čudno in mislimo, 
da je pogovarjanje s samim seboj nekaj čudnega. 
V realnosti, če poslušamo sebe, lahko funkcioni-
ramo, če poslušamo druge, se slej ko prej nekaj 
ne izpelje tako, kot bi se moralo oziroma kot smo 
mislili. Čez življenje so ob nas prijatelji, partnerji 

znanci in sodelavci, vsak ima posebno vlogo; a za-
upati in najti pravi način zase jele v nas.

Poslušaj sebe: ko ti nagaja zgaga, se izogni izdel-
kom, ki ti to povzročajo, ko ti paše iti v naravo, obuj 
športno obutev in pojdi. Izkoristi dneve, ki so pred 
teboj, da poiščeš pravo ravnovesje, da poiščeš sebe 
in da si zadovoljna s kilogramom več ali manj. Vse, 
kar imaš, je tvoje in to vzemi.
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Novi Audi Q4 e-tron.

Podatki o porabi in emisijah Audi Q4 e-tron:

Kombinirana poraba električne energije (kWh/100 km): od 17,4. Emisije CO₂: 0 g/km.  Emisije CO₂ med vožnjo, skupne emisije 

CO₂ so odvisne od vira električne energije. Audi zato priporoča uporabo ekološko pridobljene elektrike. Ogljikov dioksid (CO₂) 

je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa 

pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 

prizemnega ozona, delcev PM₁₀ in PM₂,₅ ter dušikovih oksidov. Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. 

Slika je simbolna. Več na audi.si.

Prihodnost je način razmišljanja.

Vozite dlje.
Razmišljajte širše.
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prizemnega ozona, delcev PM₁₀ in PM₂,₅ ter dušikovih oksidov. Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. 
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Avtohiša Vrtač d.o.o.
Šuceva ulica 28, 4000 Kranj

tel.: +386 4 2700 270   avtohisavrtac.si


