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V novem priročniku boste našli 
vse potrebne informacije o 

varni in pravilni uporabi začimb 
za krepitev zdravja otrok.

Katere začimbe lahko ponudite že dojenčku, 
katere pa so primerne za starejše otroke? 

Kako lahko začimbe pomagajo pri 
težavah, kot so alergije, pogosta prehladna 

obolenja, driska, zaprtje, težave z 
zajedavci in glivicami? Bi se lahko ob 

pomoči začimb izognili antibiotikom, 
ki jih otroci tako pogosto prejemajo? 
Kako z začimbami uravnavati raven 

sladkorja v krvi, čeprav otroci 
uživajo hrano z visokim glikemičnim 

indeksom? Verjeli ali ne, začimbe 
so lahko v veliko pomoč tudi pri 

umskem razvoju, krepitvi koncentracije 
in povečanju miselnih zmogljivosti. 

Bi lahko namesto dragih prehranskih 
dopolnil in superživil uporabili kar začimbe, 

ki rastejo v vsakem zeliščnem vrtu?

Priročnik prinaša tudi pregledne tabele ter 
številne uporabne napotke, kako z začimbami 

obogatiti otroške obroke in napitke. Dodali 
smo tudi kopico receptov najpriljubljenejših 

otroških jedi, ki smo jih oplemenitili s 
polnovrednimi sestavinami in z ustrezno 

kombinacijo začimb. Da bodo končno tudi 
pica, krompirček, sladoled & co. zdravi! 

PRIROČNIK IZIDE 16. MARCA! 
 » Mehka vezava, 
 » obseg 200 barvnih strani, 
 » format 19 x 25 cm.

Prednaročila sprejemamo na  
predavanjih in v spletni trgovini:  
www.shop.zazdravje.net
od 1. februarja do 15. marca.
Cena v redni prodaji: 24,80 EUR.

Zdravilna moč 
začimb za otroke

Zaradi strahu in nepoznavanja številni starši jedem, 
namenjenim otrokom, skoraj ne upajo dodati začimb. Toda 
prav pri otrocih lahko z začimbami naredite veliko dobrega 
in preprečite ali celo odpravile marsikatero težavo.

Cena  
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prednaročilu: 
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Lažje se diha!
Tako pravijo ekonomisti, tako pravi prihajajoča 
pomlad, in kar je najpomembnejše, v to smer se 
obrača tudi miselnost čedalje več ljudi. 

Veste, da nismo politično angažirani, vseeno pa 
se nam zdi, da si novoletno voščilo predsednika 
Pahorja zasluži, da navedemo odlomek:

»Vse manj ljudi se sprašuje, zakaj nečesa ni mo-
goče storiti, in vse več se vas sprašuje, kako je to 
mogoče storiti. To pa je znak. To je nekaj novega. 
In nekaj zelo spodbudnega.

V novem letu vam želim, da bi bili ti občutki še 
močnejši. Mogoče malce pogrešam občutek za 
našo večjo povezanost. Zavedanje, da nam lahko 
uspe le skupaj. Ampak tudi to bo. To bo pomeni-
lo, da spet skupaj gradimo prihodnost. Zdaj ne 
smemo odnehati, gremo naprej.«

Strinjamo se, in kot boste prebrali na naslednjih 
straneh, si z vsemi močmi prizadevamo za pove-
zovanje in sodelovanje. Samooskrba bo tudi to 
leto visoko na seznamu naših prioritet, zato va-
bljeni, da skupaj naredimo še več kot doslej. (Več 
o tem preberite na straneh 30.-31.) Združene 
moči prinašajo tudi novo kakovost dogodkom, 
zato vabljeni na 4. festival celostnega zdravja in 
na vrsto drugih zanimivih prireditev, ki jih obja-
vljamo v koledarju dogodkov. 

Kako bomo dihali v tem letu, bo v veliki meri od-
visno od nas. Manj strahu, manj skrbi in manj ža-
losti … pa bo v našem telesu več prostora za nov, 
svež zrak, sveže ideje in pogumne zamisli. 

Čas je za sodelovanje, združevanje moči in preve-
tritev starih konceptov. Pridružite se nam!

Sanja Lončar in ekipa projekta  
Skupaj za zdravje človeka in narave

V tokratnih novicah preberite:

Za več novic in 
informacije o 

dogodkih se lahko na  
naši spletni strani  
www.zazdravje.net  
naročite na brezplačne 
tedenske e-novice, ki 
izhajajo vsak petek. 





Naredite si zrak s 
petimi zvezdicami
BESEDILO: SANJA LONČAR

Kakšen zrak bomo vdihavali, 
ni odvisno le od sonca in 
vetra! Preberite, kaj vse lahko 
storite, da bo zrak v vaši hiši 
že jutri boljši, kot je danes!

POVEČAJTE DOBAVO 
SVEŽEGA ZRAKA

Zveni skoraj neverjetno, vendar je res. Zrak v no-
tranjih prostorih je praviloma vsaj desetkrat slabši 
od tistega na prostem. Čeprav vas megla in sivina 
ne navdajata z veseljem, večkrat na dan prevetrite 
stanovanje in delovni prostor. Nekaj minut prepi-
ha ne bo ohladilo prostorov, vendar bo občutno 
spremenilo vaše počutje in celicam omogočilo, da 
dobijo več kisika in negativnih ionov. 

PREČISTITE, KAR IMATE

Rastline nam lahko pomagajo rešiti tri težave 
hkrati. Formaldehid in drugi strupeni hlapi so za-
nje dobesedno »mala malica«, poleg tega številne 
zmorejo predelati tudi elektrosmog in utrujene-
mu zraku dodati nekaj svežega kisika. 

Ni tehnološkega dosežka, ki se lahko primerja s 
tem, kar zmorejo luskasta praprot, pritlikavi datlje-
vec, salonska palma, dracena, različne vrste bršlja-
na, fikusi in druge nezahtevne sobne rastline. (Več 
o tem, kaj vse rastline odstranijo iz zraka in koliko 
jih potrebujemo za filtriranje bivalnih prostorov, si 
preberite v knjigi Kako ohraniti možgane.) 

POSKRBITE ZA OPTIMALNO VLAGO

Zima je navadno vlažen čas, vendar imamo v 
večini sodobnih stavb prav pozimi največ težav 
s presuhim zrakom, ki izsušuje kožo, lasišče in 
sluznice, posledično pa tudi vse telo, kar obenem 
zmanjšuje naše obrambne moči. Če je vlaga v 
prostorih, v katerih bivate, manj kot 40-odstotna, 
vas že to spravlja v stanje stresa in izčrpanosti, ki 
si ga ne znate pojasniti. 

Idealna zračna vlaga je 
približno 65-odstotna, Za 
zdravo in prijetno velja od 
45- do 55-odstotna vlaga. 
Kako jo doseči? 

Na prostem je vlage navadno 
dovolj, zato si še enkrat pre-
berite prvi odstavek. Če boste svoje prostore še 
ozeleneli, bo že izdihavanje rastlin prispevalo 
nekaj dodatne vlage. Če imate štedilnik na drva, 
na njem ne sme manjkati velika posoda z vodo, ki 
bo nenehno izhlapevala. Če ne gre drugače, boste 
potrebovali sobne naprave, ki vlažijo zrak. 

POKLIČITE NA POMOČ 
ETERIČNA OLJA

Ko ste poskrbeli za dovolj svežega in neoporečne-
ga zraka ustrezne vlažnosti, ga lahko za piko na i 
oplemenitite še z dišavami. Pri tem nimamo v mi-
slih tistih 90 odstotkov ponudbe, ki jo sestavljajo 
lepo dišeči kemični strupi. Dišeče sveče, sredstva 
v pršilu, doze, ki jih vtaknete v vtičnico, parfumi 
za prostore … so izdelani iz umetnih vonjav, ki so 
zgolj velika dodatna obremenitev za dihala. 

Ko govorimo o dišavah, imamo v mislih čista 
naravna eterična olja, ki vam bodo povrhu zelo 
koristila. 

S pravilno izbiro eteričnih olj lahko vplivate 
na počutje in koncentracijo ter si celo okrepite 
zdravje. Če se vam to zdi predobro, da bi bilo res, 
si oglejmo nekaj dokazanih dejstev. 

4   Skupaj za zdravje človeka in narave  |  2/2018  |  www.zazdravje.net



 » V poslovnih prostorih, ki so jih odišavili 
z eteričnim oljem citrusov, se je storilnost 
zaposlenih povečala za 10 do 30 odstotkov. 

 » Pri testiranju spomina je skupina, ki je 
vdihavala eterično olje rožmarina, dosegala 
za celih 60 odstotkov boljše rezultate kot 
skupina, ki je teste reševala brez pomoči dišav. 

 » Vdihavanje eteričnih olj borovcev dokazano 
poveča količino zraka, ki ga vdihujemo. (Zato 
tako rekoč vsa zdravilišča za astmatike in 
bolnike s tuberkulozo postavijo v okolju z 
veliko borovci).

 » Vdihavanje eteričnega olja sivke dokazano 
zmanjša izločanje stresnih hormonov.

 » Vdihavanje eteričnega olja vrtnice dokazano 
izboljšuje počutje in deluje kot antidepresiv. 

 » Eterično olje evkalipta dokazano nevtralizira 
70 odstotkov streptokokov v zraku. 

Le zakaj bi zastrupljali dihala z agresivnimi diša-
vami in razkužili, če pa narava ponuja tako pre-
proste in obenem učinkovite rešitve …

Če želite imeti od eteričnih olj tudi kako korist, 
morajo biti resnično kakovostna. Toda tu je po-
plava ponaredkov in kombiniranih olj iz tako 
spretno obdelanih poceni rastlin, da vam pri iz-
biri ne more biti v pomoč niti še tako izurjen nos. 
Edina možnost so certificirana olja, saj so opre-
mljena z jasnimi navedbami, iz katerih rastlin in 
iz katerih njihovih delov so izdelana.  

Obstajajo tudi kompozicije različnih eteričnih olj 
(v ekološki in Demeter kvaliteti), ki jih s pridom 
lahko uporabljate tako za izparilnike, kot tudi za 
različne difuzorje.

ČESA NE DELAMO Z 
ETERIČNIMI OLJI

Eteričnega olja ne kapljajte neposre-
dno na vročo površino (kamni v sav-

ni, štedilnik, ogenj …)! Eterično olje sodi na 
toplo, vendar ne vročo površino iz lesa ali 
kakega drugega naravnega materiala, ki bo 
omogočil, da bo počasi oddajalo svojo moč 
in vonj. Če uporabljate izparjevalnik, naj bo 
svečka od vode z dodatkom aromatičnega 
olja oddaljena vsaj 15 centimetrov, sicer bo 
olje izpostavljeno previsoki temperaturi. 

Kapljico olja kanite na šal iz naravnega mate-
riala. Čista eterična olja, pridobljena z desti-
lacijo, ne puščajo madežev. (Pozor: izjema so 
eterična olja citrusov, ki jih pridobivajo s sti-
skanjem, saj vsebujejo tudi rumeni pigment, 
ki pusti madež.)

Tako bo zrak, ki ga boste vdihavali, prežet s 
hlapi eteričnega olja, vam pa ne bo treba od-
išaviti celotnega prostora. Kamor koli boste 
šli, vas bo spremljalo tudi blagodejno eterično 
olje. Če vas bo vonjava sčasoma začela motiti, 
šal preprosto obrnite. Preprosto, mar ne?

ZADIHAJTE NA POLNO!

Eterična olja iz botanično definiranih rastlin, 
zelo primerna za aromaterapijo:

TAOASIS (ekološka in Demeter 
kvaliteta),

BALDINI in FEEL (ekološke in Demeter 
dišavne kompozicije ter osvežilci za 
prostor v razpršilu),

BERGLAND (100 % naravna eterična 
olja).

Prodajna mesta: trgovine Sanolabor, 
ekološke trgovine ter na www.baitris.si

Dober in 
varčen 
trik!
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Zakaj CBD 
»zaužiti« s pljuči?
BESEDILO: ADRIANA DOLINAR

Poznavalci izvlečka CBD iz 
industrijske konoplje vedo, da 
je CBD za zdravje koristno tudi 
inhalirati. Vas zanima, zakaj, kako 
in s čim lahko inhaliramo CBD? 

Za vse, ki še ne poznate CBD: to je eden od glav-
nih kanabinoidov v izvlečku iz posušenih ženskih 
cvetov industrijske konoplje. CBD podpira de-
lovanje endokanabinoidnega sistema – krovne-
ga informacijskega sistema, ki nenehno skrbi za 
ohranjanje našega zdravja. To pomeni, da doma-
la ni dela telesa, na katerega ta kanabinoid ne bi 
vplival. Različne stopnje dokazov potrjujejo, da 
CBD varuje živčevje in možgane, spodbuja obno-
vo živčnih celic, kot antioksidant pa nas ščiti pred 
prostimi radikali. Poleg tega deluje protivnetno 
in protibakterijsko, uravnava raven glukoze, ščiti 
ožilje, izboljšuje prekrvavljenost srca in možga-
nov, umirja bolečine, prispeva k boljšemu spanju, 
deluje proti raku … 

Blagodejne kanabinoide iz industrijske konoplje 
(CBD, CBG …) lahko v telo vnesemo na več na-
činov. Najbolj znano je uživanje kanabinoidov 

v obliki CBD-smole (konopljin izvleček ali eks-
trakt), v zadnjem času pa je najbolj priljubljeno 
uživanje CBD-kapljic. V teh je CBD-smola raz-
redčena v osnovnem olju, kar omogoča natanč-
no odmerjanje. Toda v zadnjem času se vse bolj 
uveljavlja inhaliranje CBD. Prednosti tovrstne 
uporabe je več. 

PREDNOSTI INHALIRANJA CBD?

Biorazpoložljivost CBD v telesu je pri inhaliranju 
večja kot pri oralnem uživanju. Če CBD zaužije-
mo (denimo s hrano ali če ga pogoltnemo), se ga 
skozi prebavila v telo vsrka le kakih 15 odstotkov. 
Poleg tega CBD prek sluznic prebavil ne vstopa 
neposredno v kri, ampak gre najprej v jetra, kjer 
se delno porabi ali razgradi, preostanek pa se 
sprosti v krvni obtok. To pomeni, da se še nekaj 
CBD izgubi na poti skozi jetra, preden naposled 
doseže krvni obtok. Na drugi strani pa je vsrka-
vanje CBD skozi sluznico dihal približno 50- do 
60-odstotno. Kadar CBD vdihnemo skozi pljuča, 
se nemudoma sprosti neposredno v krvni obtok. 
Tovrstno »uživanje« CBD ni le učinkovitejše, 
ampak tudi hitrejše. Pri inhaliranju učinke CBD 
začutimo že po eni minuti, kar je za 30 do 90 mi-
nut hitreje kot pri oralnem uživanju. To je zlasti 
koristno za obvladovanje akutnih težav, če torej 
potrebujemo hiter učinek. Ker je vsrkavanje CBD 
prek pljuč učinkovitejše, je lahko tudi odmerek 
ustrezno manjši. To pomeni, da z inhaliranjem 
manjših količin CBD  dosežemo enak učinek kot 
z oralnim uživanjem večjih količin. Drži pa, da 
so učinki zaužitega CBD nekoliko dolgotrajnejši, 
zato je smiselno kombinirati obe obliki jemanja. 

Morda še namig: da bo izkoristek oralnega uži-
vanja CBD boljši, se potrudite in CBD-smolo/
CBD-kapljice nanesete pod jezik ter jih tam za-
držujte kakih deset minut, ne da bi v tem času 
pogoltnili slino. Tako boste poskrbeli, da se bo 
CBD prek ustne sluznice v kar največji meri 
vsrkal v krvni obtok. Na območju sluznice pod 
jezikom je namreč veliko kapilar in drobnih ži-
lic, prek katerih lahko CBD vstopi neposredno v 
krvni obtok. 

CBD-PRIPRAVKI ZA INHALIRANJE

Poleg pripravkov s CBD, namenjenih uživanju, je 
na trgu na voljo paleta CBD-pripravkov, name-
njenih inhaliranju. Inhaliramo lahko posušene 
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Edinstvena linija izdelkov, 100% naravni in legalni izdelki iz konoplje z aktivnim kanabidiolom CBD!

INHALACIJSKE tekočine CBDex  se lahko uporablja za dopolnitev osnovnega zdravljenja, kakor tudi 
za splošno zdravstveno preventivo.

Generalni uvoznik za Slovenijo: BIOMONS 1 d.o.o., Sredma 91, 2354 BRESTERNICA, SLO
Tel.: 040 614 617; e-mail: info@biomons.com, www.biomons.com

VEČ O TEM NA: spletna trgovina www.biomons.com ali tel.: 040 614 617
Prodajna mesta: CE - Biotopic, MB - Biotopic, GO - MediGo, Mozirje - Hram narave 

IN V VSEH PRODAJALNAH SANOLABORJA PO SLOVENIJI!

INHALE - Inhalacijske tekočine kot dodatna  
      pomoč pri različnih težavah

LIQUID - Inhalacijske tekočine kot dodatna  
     podpora za sproščanje in um-miritev

T i s o č l e t n a  t r a d i c i j a  n a r a v e ! Konoplja brez recepta!

ženske cvetove industrijske konoplje, ki vsebujejo 
obilo CBD. Za inhaliranje je primerna tudi CBD-
smola, ki je sicer namenjena uživanju, vendar tudi 
analni in vaginalni uporabi. Samo za namene in-
haliranja so na voljo različne inhalacijske oziro-
ma vaporizacijske tekočine, ki vsebujejo CBD. 

Poudariti velja, da pri inhaliranju 
CBD-pripravkov ne boste vdihavali 
THC, saj ga ne vsebujejo, če pa 
ga že, je v zakonsko dovoljenih 
minimalnih količinah. To pomeni, 
da po inhaliranju ne boste čutili 
nikakršnih psihoaktivnih učinkov. 

Čeprav so za inhaliranje CBD-inhalacijskih te-
kočin v rabi tudi vaporizatorji (e-cigarete), na-
menjeni inhaliranju nikotinskih inhalacijskih 
tekočin, so kakovostne CBD-inhalacijske te-
kočine nekaj povsem drugega. Znano je, da ni-
kotinske inhalacijske tekočine poleg nikotina 

vsebujejo tudi zdravju škodljive kemikalije, kot 
so kancerogeni nitrozamini in dietilen glikol, ki 
je pogosta sestavina sredstev proti zmrzovanju. 

Kakovostne CBD-inhalacijske tekočine so sesta-
vljene iz CBD-izvlečka industrijske konoplje in 
naravnih, zdravju neškodljivih sestavin (glicerin 
in propandiol), ki so namenjene lažjemu uparja-
nju. CBD-tekočinam, ki so namenjene sprostitvi, 
za še prijetnejše doživetje dodajo naravne arome, 
denimo konoplje. CBD-inhalacijske tekočine so 
npr. namenjene sprostitvi oziroma um-miritvi za 
lažje premagovanje, vsakodnevnih izzivov.  Prav 
tako pa jih lahko uporabljamo tudi kot podporo 
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telesu pri raznovrstnih zdravstvenih težavah, 
kot so diabetes, povišan krvni tlak, nespečnost, 
prebavne težave, bolečine v sklepih in mišicah, 
migrena, artritis, anksioznost, depresija, 
Alzheimerjeva bolezen, multipla skle-
roza, epilepsija …

S ČIM IZVAJATI CBD-
INHALACIJE?

Če CBD ne boste inhalirali po tra-
dicionalni poti, torej s kajenjem ci-
garete oziroma džojnta, napolnjenega s 
posušenimi ženskimi cvetovi industrijske kono-
plje, bogate s CBD in z dovoljeno koncentracijo 

THC, kar je najmanj primerna terapija, boste za 
inhaliranje potrebovali inhalator ali vaporizator. 
Obstajajo takšni, ki jih lahko uporabljate samo 

doma, a tudi takšni, ki jih lahko pospravite 
v torbico ali žep in jih nosite s seboj. 

Med »hišne« vaporizatorje sodijo 
električni vaporizatorji, ki omogoča-
jo nastavljanje temperature segreva-
nja. V njih lahko pri različnih tem-

peraturah uparjate ali sublimirate 
posušene ženske cvetove industrijske 

konoplje, pa tudi druga zelišča (žajbelj, 
timijan …). Prednost vaporizatorja pred ciga-

retami je v tem, da iz posušenih zelišč izvlečemo 
aktivne sestavine, ne da bi jih sežgali. Pri vapo-
riziranju s paro tudi ne vdihavamo škodljivih 
snovi, ki nastanejo med kajenjem cigaret (katran, 
ogljikov monoksid  …). Če tip vaporizatorja to 
dopušča, lahko z njim uparjate tudi CBD-smolo 
ali pa že pripravljene CBD-inhalacijske oziro-
ma vaporizacijske tekočine. Cenovno gledano 
so namizni vaporizatorji (sublimatorji oziroma 
uparjevalniki) precejšen zalogaj, primerni pa so 
zlasti za uporabo pri hujših zdravstvenih težavah 
– za ta namen so jih tudi razvili. Namesto tega 
vaporizatorja pa lahko doma uporabljate tudi 
navaden solni inhalator, ki je namenjen inhalira-
nju slane pare v primeru težav z dihali. V takem 
inhalatorju lahko uporabite le CBD-inhalacijske 
oziroma vaporizacijske tekočine. Ustrezno koli-
čino CBD-tekočine nakapljate v slano vodo in 
nato inhalirate.

Obstajajo tudi raznovrstni mobilni vaporizatorji, 
denimo v velikosti nalivnega peresa (e-cigareta), 
ki delujejo na polnilno baterijo. Z njimi lahko in-
halirate posušene ženske cvetove industrijske ko-
noplje, CBD-smolo ali pa zgolj CBD-inhalacijske 
oziroma vaporizacijske tekočine – odvisno od 

Hvala drevesom!
Brez njih nas ne bi bilo. 

Prečiščujejo zrak in vodo. Podarjajo nam 
hranila in zdravilne snovi. Poleti dajejo sen-
co tlom, živalim in našim domovom. Pozimi 
nas lesna masa greje. Že s svojim obstojem 
zdravijo tako nas kot prostor. Večina dreves 
raste na skoraj nemogočih rastiščih, na kate-
rih ne bi uspevala niti solata. Pravi čudež je, 
ko človek uzre orjaška drevesa, ki zrastejo iz 
nekaj decimetrov debele plasti gozdnih tal. 
Drevesa so čudež, ki ga je vredno spoznati, 
in darilo, za katero se moramo zahvaljevati. 

Preberite si, 
kaj vse kori-
stnega nam 

ponujajo po-
samezne dre-

vesne vrste. 
V Sloveniji 
smo privi-

legirani, da 
imamo toliko čudovitih dreves in da lahko 

uživamo gostoljubnost naših gozdov. 

V BRANJE PRIPOROČAMO 
čudovite knjige Marije Ane 
Kolman. Prelistate in naročite jih 

lahko na: www.shop.zazdravje.net.
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tipa vaporizatorja. Mobilni vaporizatorji, ki si 
jih lahko privošči vsakdo, so navadno namenjeni 
prav za inhaliranje inhalacijskih tekočin. Ko vanj 
nakapljate CBD-inhalacijsko ali vaporizacijsko 
tekočino, jo s konvekcijsko ali kondukcijsko me-
todo natančno segreje in upari. 

PRIMER BLAGODEJNE 
CBD-INHALACIJE 

CBD inhalacijske tekočine torej niso v rabi le 
za sprostitev, ampak tudi kot pomoč pri obvla-
dovanju različnih zdravstvenih težav. Oglejmo 
si primer delovanja CBD-inhalacijske tekočine. 
Delovanje CBD-inhalacije pri 51-letni ženski, ki 
trpi zaradi simptomov menopavze, opisuje dr. Z. 
Škodova, zdravnica splošne medicine in homeo-
patinja iz Prage. Težave so se kazale v obliki ču-
stvene labilnosti, nespečnosti, blagih vročinskih 
valov in glavobolov. Gospa je uporabljala inhala-
cijsko tekočino Deprema. Po nekaj dneh je spala 
veliko bolje, bila je bolj sproščena in tudi nasploh 
veliko mirnejša. 

Pršila – velik 
korak naprej 
Spoznanja o znatno boljšem 
izkoristku učinkovin v obliki pršil 
vplivajo na hiter razvoj pestre 
ponudbe prehranskih dopolnil, ki 
jih lahko uživamo po tej poti. 

Inhaliranje in uživanje v obliki pršil po-
membno povečata biorazpoložljivost kori-
stnih snovi. Nekatera pršila dosežejo celo tri- 
do štirikrat boljšo razpoložljivost kot klasične 
kapsule in tablete. To je obenem dobro izho-
dišče za večji izkoristek v celicah, ki so konč-
ni cilj naših prizadevanj. Kaj je telo vsrkalo, 
zlahka izmerimo z odvzemom krvi, izkori-
stek z vidika celice pa je veliko težje določi-
ti in ga merijo s posebnimi napravami, ki se 
dotikajo celične ravni ali z mineralogramom. 

Za optimalen izkoristek v celicah je potreb-
na določena frekvenca vnosa. Da se celica 
»odpre« in začne sprejemati hranila, sta 
potrebna čas in nenehna prisotnost hranil 
v krvnem obtoku. Če izdelek ni zasnovan 
tako, da se sprošča postopno, moramo sami 
večkrat na dan poskrbeti za ustrezen vnos. 
Prav na tej točki potrošniki mečemo stran 
veliko denarja, saj prehransko dopolnilo na-
vadno zaužijemo samo enkrat na dan, kar 
omogoči zelo kratkotrajno prisotnosti snovi, 
ki pogosto zgolj zakrožijo po krvi in se nato 
izločijo iz telesa. 

Pršila so priročna in jih zlahka nosimo s se-
boj, kar olajša njihovo uporabo, saj za vnos ne 
potrebujemo dodatne tekočine. Pomembno 
je razumeti, da pršila niso namenjena temu, 
da bi snov pogoltnili. Če to storimo prehitro, 
se namreč njihov učinek zmanjša. 

Pršila je najbolje uporabiti takole: umijemo 
roke, pridržimo ličnico in pripravek razpr-
šimo na čim večjo površino notranje strani 
ličnice. Preden pogoltnemo slino, počakamo 
vsaj pol minute, saj bomo tako dosegli najve-
čji možni učinek. Drobcene kapljice se nemu-
doma, že v nekaj sekundah, vsrkajo v tkivo. 

Ko ni več vprašanje vnos,
 temveč izkoristek. 

 C + Cink vsebuje vitamin C, 
vitamin E, L-lizin, glicin, cink 
in bioflavonoide iz šipka. Za 
podporo zdravemu imunskemu 
sistemu.

Ex.O vsebuje kajenski poper, 
ameriški slamnik, beli vratič, 
ingver, zlati koren, koprive, 
peteršilj, šipek in navadni čistec. 
Je edinstvena mešanica zelišč, o 
katerih je tradicionalno znano, 
da imajo pozitiven učinek na 
dihalne poti. 

Izdelki Nutura Spray so na voljo 
v bolje založenih trgovinah po Sloveniji. Več na 
www.nuturaspray.si in www.saolcenter.com. 
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Okrepite pljuča!
BESEDILO: DIANA VLAHINIČ

Po tradicionalni kitajski medicini 
(TKM) so pljuča povezana s 
črevesjem, kjer je sedež imunskega 
sistema. Če je biopotencial pljuč 
šibek, je posledično šibko tudi 
črevesje (in nasprotno), kar pomeni, 
da je šibek tudi imunski sistem.

Po naukih tradicionalne kitajske medicine je čas, 
ki je povezan z biopotencialom pljuč, pozna je-
sen, vseeno pa lahko večje težave s pljuči nasto-
pijo tudi pozimi. To še posebno velja, če pozno 
jeseni pljuč nismo primerno krepili, pač pa smo 
njihov biopotencial šibili z neprimerno prehrano, 
nepredelanimi čustvi …
Če je biopotencial pljuč (in črevesja) šibek, smo 
dovzetnejši za vse vdore patogenov, poslabšati se 
utegnejo tudi patologije, povezane z energijskim 
delovanjem pljuč: težave s kožo (luskavica, ato-
pični dermatitis, izsušenost kože, las in sluznice), 
astma, dispneja, prehlad, gripa, bronhitis, pljučni-
ca, kašelj, hiperventiliranje …
Več težav s pljuči imajo lahko tudi ljudje s »pljuč-
no morfologijo«. To so osebe, ki so pogosto vit-
ke, visoke, širših ramen ter belkaste polti (s pe-
gicami). Lahko imajo težave z dihanjem in s 
situacijami, povezanimi z dihanjem (ne marajo 
se potapljati pod vodo, ne marajo zaprtih prosto-
rov …). Po TKM pljučem pripada čustvo žalosti 

in melanholije, zato se v »pljučnih ljudeh« utegne 
skrivati precej žalosti. Pogosto imajo tudi težave s 
prebavo, kot je zaprtje. Oseba se lahko prepozna v 
vsem naštetem, četudi nima pljučne morfologije, 
pač pa gre zgolj za energetski primanjkljaj pljuč. 
V obeh primerih pljuča potrebujejo krepitev.

KAKO OKREPITI PLJUČA?

Največ je mogoče doseči s primerno prehrano. Z 
jedilnika umaknite vse živalske mlečne izdelke, 
pšenico, mrzlo hrano in predelana (procesirana) 
živila. Uživajte veliko hrane bele barve, saj krepi 
biopotenical pljuč (repa, zelje, tofu, sezam, pro-
so …), toplih juh in raznovrstne zelenjave. Tudi 
pikantna hrana bo krepila biopotencial pljuč. 
Pljuča lahko odlično okrepite tudi z moksa tera-
pijo, o kateri sem pisala v prejšnji številki. Moksa 
bo pljučem priskrbela energijo in toploto ter raz-
topila presežno sluz.
Odlična pomoč pri krepitvi imunskega sistema in 
pljuč je tudi uporaba betaglukanov. Betaglukani 
so naravni polisaharidi, ki imajo neverjetno moč 
aktivacije imunskega sistema. Veljajo za najmoč-
nejše naravne aktivatorje imunskega sistema, saj 
naj bi že v 72 urah od zaužitja njegovo imuno-
loško aktivnost povečali za 50 do 120 odstotkov.
Raziskave so pokazale, da betaglukani aktivi-
rajo ključne celice imunskega sistema: fagocite, 
makrofage, nevtrofilce, eozinofilce in NK-celice. 
Omogočijo jim, da hitreje prepoznavajo in uni-
čujejo škodljive patogene mikroorganizme, ki 
smo jim nenehno izpostavljeni. Poleg tega beta-
glukani spodbujajo proces fagocitoze. Levkociti 
uporabljajo ta proces za onesposabljanje bakterij, 
ki prodrejo v telo, zato fagocitoza igra pomembno 
vlogo v našem imunskem sistemu. Poleg tega, da 
betaglukani povečajo učinkovitost imunskih ce-
lic, prispevajo tudi k njihovi številčnosti.
Številne raziskave so dokazale, da betaglukani iz-
redno učinkovito podpirajo imunski sistem, pre-
prečujejo okužbe in aktivirajo imunske celice. Na 
tem mestu navajam izsledke nekaterih med njimi.
Okužbe zgornjih dihal največkrat povzroči ri-
novirus (prehlad) ali virus influence (gripa). 
Številne raziskave so pokazale, da lahko dnevno 
uživanje 1,3-1,6 betaglukana zmanjša možnost 
okužbe zgornjih dihal. Z eno od njih so dokazali, 
da v primerjavi s placebom vsakodnevno uživa-
nje 250 mg 1,3-1,6 betaglukana omili simptome 

Beta Glucan
Vodilna blagovna znamka etičnih vitaminov
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okužb zgornjih dihal v razmerju 10 % proti 29 % 
– v korist betaglukana. 
Trimesečna raziskava, opravljena na skupini žen-
sk, ki so bile v stresu, je pokazala, da se je poču-
tje tistih, ki so prejemale betaglukan, veliko bolj 
izboljšalo kot pri tistih, ki so jim dajali placebo. 
To se ni kazalo samo kot splošno boljše počutje 
– premogle so tudi višjo raven duševne in umske 
energije. 
Raziskava, opravljena na skupini ljudi pod zmer-
nim do močnim stresom, je pokazala, da enome-
sečno vsakodnevno jemanje 250 mg 1,3-1,6 be-
taglukana prispeva k zmanjšanju okužb zgornjih 
dihal, boljšemu splošnemu zdravju, povečanju 
vitalnosti ter zmanjšanju napetosti in utrujenosti. 
Vsakodnevno jemanje 1,3-1,6 betaglukana tudi 
učinkovito zmanjšuje tveganje za nastanek okužb 
pri ljudeh, ki so pod velikim telesnim stresom 
(večje vadbene obremenitve). 
Pri maratonskih tekačih, ki so vsakodnevno uži-
vali po 250 mg 1,3-1,6 betaglukana, je prišlo do 37 
odstotkov manj prehladov in primerov gripe kot 
pri tekačih, ki so jim dajali placebo. 

Pripravki, ki vsebujejo betaglukane, torej aktivi-
rajo imunski sistem. Prek različnih mehanizmov 
povečajo število aktivnih imunskih celic, s čimer 
dosežejo, da je organizem bolje pripravljen in da se 
predvsem hitreje odziva na morebitne vdore tuj-
kov (virusi, bakterije, glive …), v primeru že priso-
tne okužbe pa olajšajo in zlasti pospešijo okrevanje.

KAJ VAM GOVORIJO PLJUČA?
Čas pljuč je med tretjo in peto uro zjutraj, čas de-
belega črevesja pa med peto in sedmo uro zjutraj. 
Bodite pozorni, če se v tem času prebujate, kašlja-
te ali ste nemirni – s tem vam telo sporoča, da je 
prišlo do neravnovesja v enem ali obeh meridija-
nih teh organov. Do tega lahko pride zaradi nako-
pičene nepredelane žalosti, neravnovesja energij, 
neprimerne prehrane ali zasluzenosti. To pomeni, 
da se velja posvetiti krepitvi in predelovanju ne-
gativnih čustev ter poskrbeti za spremembo pre-
hrane in primerno gibanje.
Ko bodo pljuča spet energetsko močna, bo močan 
tudi imunski sistem, koža pa čista in lepa. Ne bo-
ste več podlegali žalosti, počutili se boste močni, 
življenje pa vdihavali s polnimi pljuči. 

Beta Glucan
Vodilna blagovna znamka etičnih vitaminov



Prevetrite 
možgane!
BESEDILO: SANJA LONČAR

Zrak je najpomembnejša hrana 
za možgane. Že zgolj nekaj minut 
brez zraka jim lahko povzroči 
nepopravljive poškodbe, zato 
tako cepetamo od strahu pred 
kapjo in smo pripravljeni početi 
(in zaužiti) marsikaj, da do tega 
ne bi prišlo. Na najpomembnejše 
praviloma pozabimo – dihanje!

V naši kulturi dihanje ni na seznamu veščin, ki 
bi se jih bilo treba naučiti. Ko ste se rodili, so vas 
udarili po ritki, da so pljuča sprejela kisik prvega 
vdiha ... in s tem so se inštrukcije končale. S tem, 
kako ste dihali od takrat naprej, se ni ukvarjal nih-
če – dokler ni morda prišlo do kakih težav z dihali. 

V drugih predelih sveta dihanju namenjajo ve-
liko večjo pozornost. Zavedajo se namreč, da na 
pravilno prehranjenost celic ne vplivajo le živila, 
ki jih zaužijemo, temveč v enaki meri tudi pravil-
no dihanje, ki s premikanjem diafragme masira 
prebavila in ritmizira njihovo delovanje. Vdihani 
zrak je pomemben tudi po tistem, ko smo hrano 
prebavili, saj le kri, nasičena s kisikom, zmore do-
stavljati hranila na želene naslove. 

Ali povedano drugače, četudi uživate še tako ka-
kovostno hrano, ne bo mogla nahraniti vaših ce-
lic, če je ne bo podpiralo pravilno dihanje. Pogoj 
za pravilno dihanje pa je nemoten pretok zraka 
skozi nosnice. To lahko preizkusite takoj: zapri-
te eno nosnico in vdihnite. Zatem to ponovite še 
z drugo nosnico. Če skozi obe dihate nemoteno, 
si lahko čestitate, saj sodite med izbrance. Večina 
ljudi diha pretežno skozi en nosni kanal in še 
opazijo ne, da je pretok zraka skozi drugega mor-
da celo za polovico slabši. Potem se lepega dne 
vprašajo, kako to, da se jim večina težav kopiči v 
eni polovici telesa. Zakaj škripljeta prav levo kole-
no in leva rama, zakaj je tudi vid slabši na levem 
očesu … Lahko je tudi nasprotno in se težave ko-
pičijo na desni strani. Kaj mislite, kakšna je verje-
tnost, da bo tudi morebitna kap prizadela prav že 
tako šibkejšo stran telesa?

KAJ LAHKO STORITE?

Najprej je treba ozavestiti pomen dihanja. Zatem 
postanite pozorni na to, kako dihate in kje pri tem 
čutite ovire. Te so včasih naravne (zamašenost 
nosu), veliko pogosteje pa sposobnost za globoko 
dihanje omeji krč, ki ga povzročijo čustva. Kadar 
ste žalostni, vam na pljučih obleži tolikšna »teža«, 
da komaj dihate; podoben krč lahko na območju 
prebavil ustvarijo skrbi, zato tudi ta utegne bloki-
rati globoko dihanje. Nič nenavadnega torej, da 
po koncu vsake večje stiske ali napora rečemo, da 
smo naposled zadihali …

Poleg tega se moramo znova naučiti dihanja. Ker 
je dihanje nezavedno in poteka po vzorcu, ki je 
star toliko, kot smo stari sami, ga ni lahko spre-
meniti. Toda če se boste temu vseeno posvetili, 
boste doživeli presenetljive spremembe, tudi na 
področjih, kjer bi jih najmanj pričakovali. 

Nadvse dobrodošla je tudi sleherna dejavnost, ki 
vam požene kri po žilah in pospeši dihanje. Zmerni 
napori, kot sta hoja in plavanje (v živih vodah), so 
idealni za sproščanje in predihavanje telesa. 

ZELENA POMOČ

Do boljše prekrvavitve in povečanja količine kisi-
ka v krvi vam lahko pomagajo tudi številne zdra-
vilne rastline in začimbnice. Nekatere že poznate, 
številne pa prihajajo v ospredje zanimanja, ker so 
koristne pri demenci in drugih oblikah pešanja 
možganov. 
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Med najmočnejše rastline, ki izboljšujejo prekr-
vljenost, povečujejo količino kisika v krvi in mo-
žganih ter obenem obnavljajo ožilje, se uvrščajo 
rožmarin, azijski vodni popnjak (gotu kolo) in 
ginko. Že vsaka zase je nadvse dragocena, njiho-
vo sinergijsko delovanje pa je še toliko močnejše. 

Azijski vodni popnjak (gotu kola) 
nima nič skupnega z oreščki kola, 
ne vsebuje kofeina in ne deluje 
kot stimulant, ki izčrpava na-
dledvično žlezo, kot to velja za 
kavo in različne kole. Njeni poži-
vljajoči učinki izhajajo iz drugega – veliko bolj 
zdravega – mehanizma delovanja. Rastlino že 
tisočletja uporabljajo v tradicionalnih vzhodnih 
medicinah, saj se je izkazala kot odlično sredstvo 
za izboljšanje prekrvavljenosti možganov in ob-
navljanje ožilja. Zanimivo je, da gotu kola zelo 
izboljša zlasti periferno cirkulacijo, kar pomeni 
tudi boljšo prekrvljenost kože in podkožja. Prav 
zato jo uporabljajo tudi pri zdravljenju luskavice 
in celo gobavosti. 

Ginko poznamo nekoliko bolje, 
vendar ga kljub temu premalo 
uporabljamo. Tudi ginko iz-
boljšuje prekrvljenost in oskrbo 
možganov s kisikom. Njegovo 
delovanje ni omejeno na možgane, 
saj blagodejno deluje na celotno ožilje, poleg tega 
ščiti in obnavlja živčevje. Njegove učinke čutimo 
že po zaužitju 600 mg, vseeno pa je ga je treba za 
opaznejše in trajnejše rezultate redno jemati več 
mesecev. 

Zagotovo vam je v tem trojčku 
najbolj znan rožmarin. O tem, 
da je rožmarin dober za spomin, 
govorijo že ponarodele pesmi 
in ljudske modrosti. Staremu 
znanju o vplivih rožmarina na 
možgane pritrjuje tudi sodobna zna-
nost; trenutno se ukvarja s posameznimi sesta-
vinami rožmarina, ki veliko obetajo. Podobno 
kot azijski vodni popnjak in ginko tudi rožma-
rin izboljšuje krvni obtok in povečuje količino 
kisika v možganih. Že zgolj 20-minutno vdiha-
vanje eteričnega olja rožmarina poveča pretok 
krvi v možganih, poglobi dihanje in poveča gi-
balne sposobnosti. Zanimanje za aromaterapijo 
z rožmarinom se je znatno povečalo po objavi 

izsledkov raziskave, ki so jo opravili na Univerzi 
Northumbria v Newcastlu. Razlika med skupino 
ljudi, ki so reševali teste v prostoru, odišavljenem 
z rožmarinom (kemotip 1,8 – cineol), in tistimi, 
ki so jih reševali v neodišavljenem prostoru, je 
bila osupljiva. »Odišavljeni« udeleženci so bili pri 
reševanju testov za 60 do 75 odstotkov uspešnejši!

Rožmarin je seveda učinkovit tudi, če ga uživa-
mo v obliki raznovrstnih izvlečkov ali čaja. Poleg 
tega lahko z njim aromatiziramo vino ali pa ga 
dodajamo jedem. Rožmarinova moč se pokaže 
tudi v primeru, da ga nanašamo neposredno na 
kožo. Poleg tega je rožmarin sestavni del masa-
žnih olj, ki spodbujajo prekrvavitev. Rožmarinove 
izvlečke uporabljajo tudi za šampone, ki močno 
prekrvavijo lasišče. Dr. Vinod Verma meni, da z 
nanašanjem izvlečkov rožmarina na glavo vpli-
vamo tudi na prekrvavljenost možganov. Seveda 
lahko take učinke dosežemo le, če je v šamponu 
ali olju dovolj učinkovin in če so pravilno pripra-
vljene (Solime, Weleda …) 

Natančne napotke in tudi opozorila, ki se nanaša-
jo na uporabo vseh treh rastlin, si lahko prebere-
te v priročniku Kako ohraniti možgane – najbolj 
prodajani knjigi ta hip!

Do vrhunskih umskih sposobnosti ob po-
moči rožmarina, ovsa, azijskega vodnega 
popnjaka, sibirskega ginsenga (elevtero-
kok) in ginka bilobe. Mladim pomaga do 
boljših rezultatov pri izpitih, za starejše pa 
je dobra naložba za kakovostno staranje. 

medi
VITAL

Na voljo v lekarnah, prodajalnah Sanolabor, drugih specializiranih 
trgovinah ter v Medivitalu (Dunajska cesta 111, Lj.) in v ZD Medvode.

MEMORY za krepitev 
spomina

PRIROČNIK  
LAHKO PRELISTATE  

IN NAROČITE NA  
SHOP.ZAZDRAVJE.NET

(051) 884 148  
(vsak delavnik  

od 9. do 13. ure)

NAROČILA

Cena: 
25 EUR  
POŠTNINA 

GRATIS
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BESEDILO: SANJA LONČAR

Okusi so več kot le veselje za naše 
brbončice. Z njimi lahko spodbujamo 
natanko določene organe in dosežemo 
tudi zdravilne učinke – če jih le 
znamo pravilno odmeriti in usmeriti. 

Pekoči okus neposredno deluje na pljuča in debe-
lo črevo, redči sluz in premika zaspano energijo. 
Da bi to vedeli, vam ni treba biti strokovnjak tra-
dicionalne kitajske medicine. Spomnite se samo, 
kaj ste čutili v telesu, ko ste ugriznili v preveč pe-
koč feferon ali ko vas je presenetila ostrina hrena. 
Občutek vročine, rdečica, solze, znoj, curljanje iz 
nosu ... ali celo iskanje bližnjice do stranišča. Vse 
to so pogosti spremljevalci pekočega okusa. Kot 
da bi nekdo v vaše telo odvrgel bombo – vse se 
premakne, zagori, ogreje ...

Prav zaradi teh lastnosti, ki se skrivajo v pekočih 
rastlinah, so pikantne začimbe odlično krepčilo 
in pospeševalec za naše telo. 

KDOR IMA MOČNEJŠEGA

V zadnjem času so zelo priljubljeni čiliji. Za go-
stilniškimi mizami je pogosto slišati moške raz-
prave o tem, kdo doma goji čili z večjim številom 
skovilov (scoville = enota za moč čilija). Da moški 
namesto o avtomobilskih kubikih razpravljajo o 
čilijih in jih povrhu še gojijo, je spodbuden pre-
mik naprej (ali nazaj) k naravi. Do odkritja, da ni 
vse v moči, pa je večina od njih še daleč. 

Pomembneje od tega, kdo pridela močnejši čili 
in kako močne lahko pogoltne, je razumeti, kako 
delujejo pikantne začimbe in kje je meja med mo-
dro rabo in zlorabo. 

Obstajajo številne pikantne začimbe. Med naj-
ostrejše sodijo že omenjeni čiliji, takoj za njimi 
pa sledita vasabi in hren. V srednji kategoriji so 
različni popri, ingver in česen. Blažjo pikantnost 
ponujajo šetraj, surovi pehtran (le poskusite!), ne-
katere vrste origana, piment, koriander …

KAKO DELUJEJO PIKANTNE ZAČIMBE?

Vse pikantne začimbe (razen ingverja) sušijo in 
grejejo telo. Zato so zelo koristne za odganjanje 
meglene, vlažne in hladne zime, ki načenja ravno-
vesje v telesu. Pikantni okusi zmanjšujejo zasluze-
nost, izboljšujejo prekrvavitev in (ob pravi meri) 
krepijo sluznice. 

Poleg tega imajo pikantne začimbnice tudi svoje 
posebnosti, ki so odvisne od tega, s katerimi snov-
mi dosežejo svoje delovanje. 

Snov, ki čiliju podeli pekočino, je kapsaicin. Poleg 
tega čili vsebuje še precej bakra, mangana, cinka, 
vitaminov C in E ter provitamina A. V njem so 
tudi snovi, ki jih najdemo v aspirinu (salicilna in 
acetilsalicilna kislina), zato deluje tudi protivne-
tno in redči kri. Uvrščajo ga med naravne anti-
biotike in antiseptike. Čili ima agresivno rajas 
naravo, spodbuja k dejavnosti in nas spravi »na 
hitrejše obrate«. 

Pri čiliju je najtežje določiti mejo med dovolj in 
preveč. Tudi raziskave ugotavljajo, da v manjših 

Okusi, ki zdravijo!
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Zastopa: Prema, d. o. o.  •  Ul. majorja Lavriča 12, 1000 Ljubljana www.prema.si

Kjer raste radost

Kuhano z ljubeznijo, 
krepi dušo, kuhano  
z začimbami, krepi telo.
Začimbe so na voljo v trgovinah Mercator, Sanolabor, Kalček, 
Tuš, trgovinah z zdravo prehrano ter v spletni trgovini prema.si.

količinah izboljša presnovo ter celo zdravi razjede 
na želodcu in dvanajstniku, če pa z njim pretira-
vamo, je učinek prav nasproten: lahko si poško-
dujemo prebavila in zavremo vsrkavanje hranil v 
kri. In koliko je ravno prav, sprašujete? V knjigi 
Ščepec rešitve navajamo vrsto raziskav, ki so po-
skusile odgovoriti na to vprašanje. To je seveda 
odvisno tudi od vaših težav (npr. hemoroidi) in 
navajenosti na pekoče okuse. Po mnenju znan-
stvenikov je varna meja med 2,5 do 3 mg pov-
prečno močnega čilija na dan. 

Hren nas predrami in ogreje ob pomoči gorčičnih 
olj, ki povzročajo solzenje. Hren je nadvse zdrava 
začimbnica, saj vsebuje obilo kalija, magnezija, 
kalcija, fosforja, železa ter vitaminov B1, B6 in B2. 
V njem je več vitamina C kot v limonah in poma-
rančah. V telesu deluje kot splošni pospeševalec: 
krepi imunski sistem in deluje pro-
ti številnim bakterijam, tudi proti 
tistim, ki so odporne na antibioti-
ke! (Več o izjemnih močeh hrena si 
preberite v knjigi Ščepec védenja.)

V trojček najbolj znanih in najpogosteje upo-
rabljanih pikantnih začimb sodijo tudi popri. 
Njihova pikantnost je posledica delovanja snovi, 
imenovane piperin, aroma pa se skriva v njego-
vem eteričnem olju, zato razdišan mleti poper ni 
primerljiv z razkošjem sveže zmletega. Črni, beli, 
zeleni in rdeči poper se po okusu razlikujejo le 
zato, ker isto rastlino oberejo v različnih fazah 
zrelosti in jo sušijo na različne načine. Ob pomo-
či popra lažje prebavimo težko hrano, zmanjša-
mo zasluzenost in prebudimo zaspano presnovo. 
Indijski znanstveniki so celo dokazali, da ima 
piperin iz popra antidepresivne učinke. Seveda 
vse našteto velja le za ekološko pridelan poper, saj 
za konvencionalnega velja, da je eno od najbolj 
obremenjenih živil, ko gre za ostanke pesticidov. 

PRETIRAVANJE HITRO IZSTAVI RAČUN

Toda če pretiravamo, darilo kaj hitro postane te-
žava. Čiliji spodbujajo izločanje endorfinov, kar 
zmanjšuje občutek za bolečino in celo povzroča 
evforičnost. Težava je v tem, da za enak učinek 
potrebujemo čedalje več pekočega okusa, kar 
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pripelje do pretiranega sušenja sluznic, včasih 
celo do nastanka razjed in vnetij sluznic.

»Zdravnik mi je prepovedal 
pikantno hrano. Kaj zdaj?«

Večina bolnikov meni, da morajo potemtakem 
uživati le brezokusno kuhano ali poparjeno ze-
lenjavo. Če imate težave s sluznico požiralnika, 
želodca ali dvanajstnika, notranjega vnetja zago-
tovo ne gre razpihovati z vnosom pretirano ostrih 
začimbnic in soli. Toda nekatere začimbnice bodo 
vseeno učinkovale blagodejne, četudi so nekoliko 
pikantnega okusa. 

Na seznamu začimb, ki jih lahko uživate celo v 
primeru, da imate rano na želodcu ali črevesju, 
so kurkuma, galgant, majaron, origano, timijan in 
koriander. Zadnji je celo ena od ključnih rastlin, 
ki jo uporabljajo pri Crohnovi bolezni in drugih 
kroničnih vnetjih v prebavilih. 

Kurkuma v primeru vnetih sluznic deluje kot 
notranje razkužilo, obkladek na rano in celo var-
nostnik, ki preprečuje, da bi poškodovane celice 
mutirale v kaj nevarnejšega. Zato so vse kari me-
šanice, v katerih je veliko kurkume, odlična pod-
pora prebavilom. 

Naravna rešitev
proti kašlju  
Okroglolista rosika 
(Drosera), kapljice 
brez alkohola
Za optimalno izločanje 
sluzi iz pljuč. Pomirja 
draženje v grlu ter 
sprošča mišice, olajša 

dihanje in omili sopenje. Pohvalijo jo tudi 
pri dolgotrajnem suhem pokašljevanju. 
Rastlina je iz ekološke pridelave. Kapljice 
ne vsebujejo sladkorja, alkohola in umetnih 
konzervansov. En izdelek za vse družin-
ske člane: za odrasle in otroke od prvega 
leta starosti naprej. Po zaslugi sodobnih 
postopkov priprave so kapljice Soria Natural 
do 25-krat močnejše od običajnih kapljic. 
Na voljo v vseh lekarnah in specializiranih 
trgovinah. www.soria-natural.si

BI LAHKO TEŽAVE Z DIHALI 
PREPROSTO POŽRLI?

V zadnjem času se vse bolj uveljavlja spozna-
nje, da lahko marsikatero težavo odpravimo 
tudi z encimi. Ker so patogeni organizmi po 
svoji sestavi praviloma beljakovine, nam lahko 

pomagajo snovi, ki njihove beljakovine hitro 
prebavijo.

Prav po tem načelu deluje mesojeda rastlina 
okroglolistna rosika ali drosera. Ko žuželka 
pristane na njenih listih, jo njene nitke prekri-
jejo in ujamejo, zatem pa listne žleze izločijo 
encime, podobne želodčnim sokovom, in plen 
prebavijo.

Menihi so izvlečke iz drosere uporabljali že v 
12. stoletju, in sicer za odpravljanje težav z di-
hali (bronhitis, faringitis, laringitis, astma, oslo-
vski kašelj, dražeč, krčevit kašelj ...).

Sodobna farmacija je v droseri našla števil-
ne zanimive aktivne učinkovine (naftokinoni, 
flavonoidi, tanini, proteolitski encimi in slu-
zi  ...) ter potrdila njeno učinkovitost pri teža-
vah z dihali.
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WWW.CE-SEJEM.SI

14. sejem
ALTERMED

Zdrav način življenja

POMLADNO SEJEMSKO PREBUJANJE

Celjski sejem, 17. in 18. marec 2018

Zdravo kuhanje in 
zdravilne tehnike v živo, 
zelišča, začimbe in super 
hrana, delavnice z največjimi 
mojstri zdravega življenja ...



Duševna stiska 
»stisne« tudi dihala
BESEDILO: ADRIANA DOLINAR (DELNO, Z 
DOVOLJENJEM, POVZETO IZ KNJIGE LJUDSKI ZDRAVNIK)

NEKATERI SPLOŠNI ZNAKI 
DUŠEVNEGA PRITISKA 
OZIROMA STRESA

Vogel je menil, da nas lahko marsikaj tako pretre-
se, da organi kljub siceršnjemu zdravju popustijo 
in začnejo stavkati. To je začutil tudi sam, ko je 
kot predavatelj in javna osebnost nekoč podlegel 
sovražnosti, zlobi in obrekovanju. Kljub najboljši 
hrani so ga pestile prebavne motnje, pa tudi di-
halne težave in zbadanje pri srcu. 

Zdaj že poznamo znake, ki nam povedo, da trpi-
mo zaradi stresa: motnje spanja, nenehno stiska-
nje čeljusti in posledične poškodbe zob, prebavne 
motnje, težave s požiranjem, razdražljivost, grize-
nje nohtov, igranje z lasmi, pospešen srčni utrip, 
splošen nemir, mišična napetost, trzanje mišic, 
bolečine v prsih, ki niso posledica težav s srcem, 
vrtoglavica, hitro in plitvo dihanje, znojne dlani, 
živčnost, povišan krvni tlak, pomanjkanje energije, 
utrujenost, duševna preobčutljivost … Te težave so 
lahko različno izrazite, in če ne boste ukrepali, ute-
gnejo celo prerasti v hujše telesne in duševne teža-
ve. Tradicionalnim medicinam je že dolgo znano, 
da je kronični stres, denimo zaradi prebolevanja 
smrti partnerja, pri katerem je najizrazitejše čustvo 
žalosti, povezan s slabšim delovanjem imunskega 
sistema ter z obolenji dihal in debelega črevesja. 
Podobno kot žalost tudi druga čustva načenjajo 
zdravje telesnih organov, s katerimi so povezana.

ODZIV TELESA NA STRES JE 
KRATKOROČNO KORISTEN, 
DOLGOROČNO PA ŠKODLJIV

Ob stresni situaciji se v telesu sproži odziv »boj 
ali beg«. Med te spremembe spadajo preusmeri-
tev krvi v mišice (da lahko odskočimo, zbežimo, 
se spopademo …), dvig krvnega tlaka (da lahko 
kri s kisikom in hranili hitreje potuje po telesu), 
dvig ravni sladkorja v krvi (telo v kri sprosti zalo-
ge glukoze in maščobnih kislin, da imamo dovolj 

Alfred Vogel (1902–1996), 
eden od najpomembnejših 

pionirjev naravnega 
zdravljenja v 20. stoletju

Tudi Alfred Vogel je menil, da 
lahko duševna stiska oziroma 

stres zaradi žalosti, skrbi, 
jeze in drugih negativnih 

čustev dodobra načne telesno 
zdravje. Kako ugotovimo, 

kako zelo nas je že načel stres 
– in kaj lahko storimo?
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energije za mišično delovanje), zaviranje prebave 
(varčevanje z energijo) …

Odziv telesa na stres torej ni nekaj slabega – te-
žave nastopijo, če se začne stres kopičiti oziroma 
postane neobvladljiv (če denimo ne moremo pre-
delati izgube bližnje osebe). Kadar sicer normalen 
odziv na stres (»boj ali beg«) traja predolgo, začne 
v telesu ustvarjati škodljive posledice.

Številni strokovnjaki poskušajo stres razdeliti na 
več faz. Zanimiva je opredelitev dr. Selyja, ki je od-
ziv na stres razdelil na tri stopnje. Prva je faza obi-
čajnega in zaželenega alarma, pri katerem gre za 
»boj ali beg«. V drugi fazi se telo poskuša z doda-
tnimi prilagoditvenimi mehanizmi prilagoditi še 
večjemu stresu. Pride do povečanja količine kor-
tizola (zvečer bi ga moralo biti najmanj, vendar 
se to ne zgodi) in upada ravni melatonina, zniža 
se raven hormona DHEA (zaradi večje količine 
stresnih hormonov se ne more izločati iz nadled-
vične žleze), pride tudi do inzulinske rezistence in 
povišane ravni holesterola v krvi … Za tretjo fazo 
je značilno stanje izčrpanosti – stres nas izmuči, 
nadvlada in močno oslabi. Žleze (hipotalamus, 
nadledvični žlezi …) ne morejo izločati ustreznih 
količin stresnih hormonov, ki bi telesu pomagale 
premagati stresno situacijo, to pa lahko pripelje 
do nastanka hujših duševnih in telesnih motenj.

KAJ LAHKO STORIMO?

Da ne boste trpeli zaradi uničujočih posledic 
dolgotrajnega stresa, morate stresne situacije re-
ševati še pravočasno. Če izgubite bližnjo osebo, je 
seveda razumljivo, da se vam življenje postavi na 
glavo, da žalujete in da za to potrebujete določen 
čas. Če pa vi ali vaši bližnji opazite, da se nikakor 
ne premaknete iz stanja žalovanja, je koristno po-
iskati ustrezno pomoč, da boste lahko žalost čim 
prej in čim lažje »prebavili«. Z odlašanjem boste 
povzročili le še večje izčrpavanje svojih telesnih 
in duševnih moči. Poleg tega, da se lotite odpra-
vljanja vzrokov za stres, si lahko pomagate tudi z 
ukrepi, ki jih omenjamo v nadaljevanju.

Vogel je svojo duševno stisko, ki je nastala kot po-
sledica obrekovanja in drugih težav, premagal tudi 
ob pomoči dihalnih vaj. Še posebno ga je veselilo, 
da so mu te vaje poleg telesnega ravnovesja prine-
sle tudi večji duševni mir. Prebava se je umirila, 
pljuča so se okrepila, zbadanje pri srcu je popusti-
lo, izboljšal se je tudi njegov spanec. Po opravljenih 

dihalnih vajah je bil prijetno utrujen in sproščen, 
skrbi, nejevolja in jeza pa ga niso več prebujale. 
Postopoma je popuščal tudi duševni pritisk, znova 
je bil zmožen veselja, lažje je premagoval težave, 
ki so ga predtem zelo obremenjevale. Dihalne vaje 
je izvajal čedalje pogosteje (sprva enkrat, pozneje 
tudi do štirikrat na dan) in vse dlje (sprva po nekaj 
minut, pozneje tudi po četrt ure). Pri izdihovanju 
je potiskal trebuh navznoter, pri vdihovanju nav-
zven. Vaje je izvajal takoj po jutranjem prebujanju, 
med dnevnim počitkom in pred spanjem.

Poleg dihalnih vaj, zdrave prehrane in ustrezne 
hidracije lahko stres pomagajo obvladovati tudi 
številne zdravilne rastline. Tako poznamo zdra-
vilne rastline, ki pomagajo telesu, da se lažje pri-
lagaja stresu. Mednje denimo sodijo številne vr-
ste ginsenga, rožni koren in ašvaganda (indijski 
ženšen). Pomirjajo tudi melisa, baldrijan in hmelj. 
Med zdravilne rastline, ki pomagajo v primeru 
stresa, sodi tudi ameriški slamnik. Prav njegovo 
delovanje je zelo podrobno preučeval tudi Alfred 
Vogel. Izvleček iz ameriškega slamnika je še po-
sebno dobrodošel v času žalovanja, kajti žalost 
ošibi prav obrambo dihal, zaradi česar lažje zboli-
mo za prehladom, gripo, bronhitisom … 

Zdaj je znano, da izvleček iz celotne rastline ame-
riškega slamnika dokazano zmanjša tveganje za 
nastanek virusnih okužb dihal in da je dobro-
došla pomoč za vse, ki čutite, da so vaše moči na 
preizkušnji ali celo načete. Preventivno jemanje 
tega pripravka vam bo pomagalo, da kljub stresni 
obremenjenosti ne boste takoj zboleli še za pre-
hladom, gripo ali kakim sorodnim obolenjem. Če 
je stres premočan in kljub temu zbolite za pre-
hladom, boste z jemanjem ameriškega slamnika 
zmanjšali intenzivnost in trajanje akutne okuž-
be dihal – dokazano je namreč, da za več kot 60 
odstotkov omili moč simptomov in za 1,5 dneva 
skrajša čas bolezni.

www.zazdravje.net  |  2/2018  |  Skupaj za zdravje človeka in narave  19



4. festival 
celostnega zdravja
Naj bo hrana vaše zdravilo!
Svoje zdravje vsak dan znova 
podpiramo ali rušimo s tem, kar 
vnašamo v svoje telo. Prav zato bo 
vpliv hrane na zdravje središčna 
tema 4. festivala celostnega zdravja. 

Strokovnim predavanjem s področja ajurvede, 
tradicionalne kitajske medicine in homeopatije se 
bodo pridružile zanimive vsebine s področja fito-
terapije, naturopatije, biodinamike, zeliščarstva in 
nutricionistike. 

Poleg predavanj, okroglih miz, delavnic in komer-
cialnih predstavitev bo na voljo tudi zeliščarska 
razstava z vodenim ogledom. 

Revija Zarja, Projekt Skupaj za zdravje človeka 
in narave, Altermed in Cankarjev dom pa vas 

vabijo k udeležbi v akciji izbiramo najbolj zdrave 
prehranske bloge v Sloveniji.

VSTOPNICE ZA OBISK 
PREDAVANJ SO ŽE NA VOLJO

Ko gre za bogat program predavanj, ki bodo na 
sporedu v soboto in nedeljo, lahko izbirate med 
dnevno (15 €) in dvodnevno vstopnico (25 €), ki 
odpirata vrata vseh predavanj na ta dan. Ker pre-
davanja potekajo v različnih dvoranah (različno 
število sedežev), si pravočasno zagotovite prostor 
na vsakem dogodku, ki se ga želite udeležiti. 

Vstopnica za predavanja ne pokriva delavnic in 
spremljevalnih prireditev. Cena posamezne de-
lavnice znaša 15 €.

Prost vstop: otvoritvena slovesnost, prireditve 
na odprtem odru, prodajna razstava v Drugem 
preddverju. 

Za predavanja so na voljo tudi vstopnice po nižji 
ceni, in sicer v okviru skupinskih obiskov članov 
društev (več kot 10 oseb) – udeležbo sporočite na 
e-naslov: vstopnice@cd-cc.si. 

Podroben program ter opis vseh predavanj, 
delavnic in spremljajočih prireditev si lahko 
preberete na spletni strani festivala:
www.festival-celostnegazdravja.si.

Odpiralni čas 4. festivala celostnega zdravja v 
Cankarjevem domu, Ljubljana: 
 » petek, 2. februarja – od 16. do 20. ure,
 » sobota, 3. februarja – od 9. do 20. ure,
 » nedelja, 4. februarja – od 9. do 20. ure.
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Je dobra kulinarika res sposobnost, 
da iz lubenice naredimo laboda? 
Da presenetimo z zrezki v čokoladni 
omaki in čipkami iz sladkorja? 

Kuhanje je bilo vedno IN. Že tako veliko zanima-
nje za recepte in kulinarične užitke pa postaja v 
zadnjih letih še večje. Na TV-zaslonih se vrstijo 
kulinarične oddaje, kuharske knjige se tiskajo v 
neverjetnih nakladah, kulinarični blogi se množi-
jo kot gobe po dežju ... A kljub vsemu temu ni vi-
deti, da bi ljudje zaradi takšnega navdušenja nad 
kulinariko jedli bolj zdravo. 

Kako se znajti v poplavi receptov, mnenj, zanimi-
vosti, prehranskih informacij in nasvetov? Naj bo 
hrana dobra ali zdrava? Ali je lahko oboje hkrati? 
Kaj je sploh namen kulinarike?

Razumevanje pravega pomena prehranjevanja 
sploh ni tako preprosta naloga. Vse se začne z od-
nosom, ki ga imamo do prehrane in do lastnega 
zdravja. V odnosu do hrane se zrcali naš odnos 
do življenja. Zato je čas, da se ponovno vrnemo k 
osnovam – odnosu!

Ker vemo, da je hrana lahko dobra in zdrava hkra-
ti in da obstajajo kulinarični pisci z odnosom, ki 
to izraža, smo se takšne pisce odločili poiskati v 

džungli kulinaričnih blogov. Vas pa vabimo, da 
nam pri tem pomagate. 

GLASUJTE ZA NAJBOLJŠE!

Na osnovi vseh predlogov, ki smo jih do 20. janu-
arja zbirali na spletni strani  www.zazdravje.net, 
naši FB strani in v uredništvu revije Zarja, je stro-
kovna komisija izbrala nominirance, ki si jih lah-
ko ogledate na spletni strani www.zazdravje.net v 
zavihku Skupaj kuhamo ali o njih več preberete v 
prihodnjih številkah revije Zarja.

V vseh navedenih medijih je 
objavljena tudi glasovnica akcije! 

Glasujte za tri bloge, ki so po vašem mnenju naj-
bolj zdravi, spodbudni in navdihujoči. Čakajo vas 
bogate in zdrave nagrade, ki jih prispevajo spon-
zorji akcije: podjetje Prema, 1001 dar, Zlati ghee 
in Zelena trgovina. 

Nominirance bomo predstavili tudi na 4. Festivalu 
celostnega zdravja v Cankarjevem domu 3. in 4. 
februarja. Na sejmu Altermed/Kulinartfest 17. in 
18. marca se bodo finalisti predstavili tudi v živo 
s svojimi najbolj zanimivimi recepti, ki jih bomo 
skupaj preizkušali in razglasili najboljše v Sloveniji. 

SPONZORJI AKCIJEMEDIJSKI POKROVITELJI

»Naj bo hrana vaše zdravilo«

izbiramo najbolj 
zdrave prehranske 
bloge v Sloveniji

www.prema.si

Skupaj za zdravje  
človeka in narave

Ak
cij

a!
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Kruh za zdravje
Kaj moramo vedeti o različnih 
vzhajalnih sredstvih?

Skrivnost dobrega kruha je v zraku, ki nam ga 
uspe ujeti vanj. Več ko je zračnih mehurčkov, 
mehkejši je kruh. Ni pa vseeno, kako pridemo do 
njih. Industrija to počne z uporabo tehničnih pli-
nov ali pa kvasa. Kemično lahko testo razrahlja-
mo tudi s sodo bikarbono, z vinskim kamnom ali 
s pecilnim praškom. Toda v zadnjem času znova 
odkrivamo modrosti naših babic in spoznavamo 
vse prednosti droži. Ena od najbolj navdihujočih 
in hkrati izredno natančnih knjig o tej temi je pri-
ročnik Kruh z drožmi, ki ga z veseljem postavlja-
mo ob bok knjigam na polici spletne knjigarne 
www.shop.zazdravje.net.

Za pojasnila o 
prednostih uporabe 
droži smo povprašali 
tudi avtorico  
Natašo Đurić, ki jih 
je spoznala do obisti. 

Velja stereotip, po katerem je brez pekovskega 
kvasa nemogoče pripraviti rahel kruh z meh-
ko sredico in hrustljavo skorjico. Velja tudi 

prepričanje, da lahko kruh z drožmi pripravimo 
zgolj iz ržene moke in da je praviloma kiselkast. 
Toda to ne drži –  pomembneje je namreč, kakšna 
je celotna priprava kruha, prav tako aktivnost in 
stanje uporabljenih droži. Če so droži kisle, bo ki-
sel tudi kruh, lahko pa pripravimo tudi take, ki 
niso kisle. 

IN KAJ SO PRAVZAPRAV DROŽI? 

Droži so povsem naravno vzhajalno sredstvo. Gre 
za fermentirano mešanico moke in vode oziro-
ma za uravnotežen konzorcij naravno prisotnih 
kvasovk in mlečnokislinskih bakterij, ki živijo v 
sožitju. V tej mešanici do mlečnokislinske fer-
mentacije pride spontano. Največ kvasovk in bak-
terij je naravno prisotnih v moki, pred mletjem pa 
na ovojnici žit. Živijo tudi na rokah, na suhem in 
svežem sadju … Analize so pokazale, da taka me-
šanica vsebuje več kot petdeset vrst mlečnokislin-
skih bakterij in več kot dvajset vrst naravno priso-
tnih kvasovk, medtem ko pekovski kvas vsebuje 
eno samo vrsto kvasovk. Sožitje se kaže v tem, da 
sestavljene sladkorje v moki, kot sta škrob in mal-
toza, bakterije presnovijo v enostavne sladkorje, 
kot je denimo glukoza. Z enostavnimi sladkorji 
se nato hranijo kvasovke, ki kot stranski proizvod 
ustvarijo etanol in ogljikov dioksid, ki povzroči 
dvig testa. Bakterije kot stranski produkt izloča-
jo mlečno in ocetno kislino, ki drožem in kruhu, 
pečenim z drožmi, podelita značilni karakter, ki-
slina pa je obenem naravna zaščita (antibiotik) 
pred drugimi oportunističnimi kvasovkami in 
bakterijami. Droži lahko pripravimo na več nači-
nov. Najpogosteje moko zmešamo z vodo, s sadno 
kvasno vodo, s kefirjem ali z jogurtom, nato pa 
zmes prepustimo mlečnokislinski fermentaciji. 
Za uspešno aktivacijo in stabilno vzhajalno spo-
sobnost mora ta postopek trajati nekaj dni. 

Na potek fermentacije najbolj vplivata tempe-
ratura in združba mikroorganizmov (sestava in 
količina mikroflore). Ker je v drožeh veliko manj 
kvasovk kot v komercialnem kvasu, testo vzhaja 
počasneje. Kljub temu ima dolgotrajnejše vzha-
janje (tudi z manj kvasa) številne prednosti, od 
katerih je pomembna predvsem lažja prebavlji-
vost testa. Ker se sladkorji predhodno prebavijo, 
je občutek v želodcu lažji, izognemo se nenadnim 
skokom ravni sladkorja v krvi, mlečna kislina, ki 
jo proizvajajo bakterije, pa blagodejno vpliva na 
črevesno sluznico. Östman et al. v raziskavi On 
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the Effect of Lactic Acid on Blood Glucose and 
Insulin Responses to Cereal Products (2002) na-
vajajo, da vzajemno delovanje organskih kislin, ki 
jih proizvajajo mlečnokislinske bakterije, zaradi 
toplote med peko zmanjša dostopnost škrobov, to 
pa zniža glikemični indeks kruha, pripravljenega 
z drožmi. Podobne sklepe o vplivu mlečnokislin-
ske fermentacije na znižanje glikemičnega inde-
ksa navaja tudi raziskava Sourdough Bread: Starch 
digestibility and postprandial glycemic response 
(2009) avtorjev Scazzina et al. 

Velika prednost priprave kruha z drožmi se skriva 
tudi v razgradnji fitinske kisline. Fitinsko kislino 
vsebujejo žita, stročnice in druga semena – ob 
njeni pomoči rastlina shrani mineral fosfor. Ker 
je največ fitinske kisline na ovojnici žitnih semen, 
je za ljudi z občutljivim črevesjem najslabša izbi-
ra prav nefermentiran kruh iz polnozrnate moke. 
Ključ za nevtralizacijo učinkov fitinske kisline 
je aktivacija encima, ki jo razgradi in osvobodi 
hranljive snovi. Ta encim se imenuje fitaza in ga 
je najti v rastlinah, ki vsebujejo fitinsko kislino. 
Aktivacijo encima fitaze in nevtralizacijo fitinske 
kisline sproži mlečnokislinska fermentacija, do 
katere pa pri pripravi hitro vzhajanega kruha s 
kvasom ne pride. 

Raziskave (med drugim Highly efficient gluten 
degradation by lactobacilli and fungal proteases 
during food processing: new perspectives for celiac 
disease, 2007) kažejo, da lahko mlečnokislinske 
bakterije spremenijo dele beljakovin gliadin in 
glutenin v pšenični moki ter da mlečnokislinska 
fermentacija znižuje odstotek fruktanov, posebne 
vrste ogljikovih hidratov, ki lahko v telesu pov-
zročajo nekatere nevšečnosti.

Odgovor na vprašanje, katero vzhajalno sredstvo 
je najboljše, ni enoznačen, saj je odvisen od šte-
vilnih dejavnikov. Menim pa, da pri izbiri velja 
zaupati odzivu telesa in brbončic. Sama sem že 
pred leti izbrala droži – kruh z drožmi je postal 
del mojega vsakdana. Svoje znanje, izkušnje (tudi 
napake, na katerih sem se naučila marsikaj) in 
raznovrstne recepte sem zbrala v knjigi Kruh z 
drožmi. Če tudi vas mika skrivnostni svet droži, 
bo knjiga pravi vodnik za vas. 

Napotke o tem, kako pripravimo droži, si lahko 
preberete v razširjeni obliki tega članka na spletni 
strani www.zazdravje.net in v rubriki Skupaj ku-
hamo med recepti.

Želite tudi vi 
uživati v kruhu 

in sladicah,  
ki vas ne bodo napenjali 

in hranili kandide?
Vse o tem, kako pripravljati 

različne droži in vplivati na njihov 
okus, da bodo primerne tudi za 
sladke jedi, krofe in marsikatero 

drugo dobroto, si lahko 
preberete v izredno natančnem 

priročniku Kruh z drožmi. 

Knjiga ponuja tudi kopico preverjenih receptov 
za najrazličnejše vrste kruha in peciv. Postopki 

priprave so predstavljeni korakoma in opremljeni 
s fotografijami. 

Čas je, da tudi v vaši kuhinji zadiši po 
okusnem in zdravem kruhu!

Knjigo lahko prelistate in kupite na spletni 
strani shop.zazdravje.net in v vseh bolje 

založenih knjigarnah po Sloveniji. 

Cena: 29,70 EUR
www.shop.zazdravje.net
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SREDA, 31. JANUAR 

KAKO PRIDELOVATI, DA SE 
IZOGNEMO STRUPOM V TLEH
Vrhnika, Klub Orfej, Sinja gorica 87, ob 18. uri

Naša tla so vse bolj obremenjena s kemikalijami, 
ki vanje prihajajo iz različnih virov. Nas bo zače-
la zastrupljati celo lastna zelenjava? Ali obstajajo 
načini, kako razbremeniti tla, rastline pa zaščititi 
pred težkimi kovinami in škodljivimi sevanji? O 
tej, za Vrhniko in okolico še kako aktualni temi 
bo predavala Sanja Lončar.  Prireja: ŠKD Orfej.

ČETRTEK, 1. FEBRUAR

NARAVNE REŠITVE 
ZA MOŽGANE
Trzin, Center Ivana Hribarja (dvorana 
Marjance Ručigaj), ob 19.30

Kaj načenja naše možgane? Zakaj smo priča epi-
demičnemu razmahu degenerativnih bolezni živ-
čevja? Kako je mogoče preprečiti, ustaviti in celo 
zdraviti propadanje možganov? Naši predniki so 
poznali koristi rastlinskih moči v boju proti to-
vrstnim tegobam, sodobna znanost pa njihovim 
ugotovitvam pritrjuje in celo razkriva mehaniz-
me, s katerimi rastlinam uspeva pomagati tudi na 
tem področju. Skrivnosti naravnih rešitev nam bo 
razkrila Sanja Lončar.

Prireja: Krajevna knjižnica Tineta Orla Trzin.

ČETRTEK, 1. FEBRUAR

MOČ KONOPLJE – ZAKAJ 
JE TAKO KORISTNA?
Šempeter pri Gorici, Vitalina – natura 
trgovina, Bratuževa ulica 1, ob 17. uri

Če pravijo, da za vsako bolezen rož'ca raste, bi lah-
ko dejali, da je konoplja rož'ca, ki raste za vse! Na 
predavanju boste izvedeli vse o zdravilnih učinkih 
čudežne rastline konoplje in o njeni pravilni rabi! 
Prispevek: brezplačno.
Informacije: (030) 223 366, info@vitalina.si. 

SOBOTA, 3. FEBRUAR

POČASI ZAČNIMO S KNAJPANJEM … 
… na čebelarski kmetiji v Selih na 
Krasu 52, od 10. do 15. ure
Ponovitev delavnice: 24. februar

Pobeg na Kras v iskanju harmonije telesa v so-
žitju z bližino morja, skupaj s temelji knajpanja, 
pravilnega prehranjevanja, primernega gibanja 
in premagovanja stresa – in s tem odpravljanja 
zdravstvenih težav in tegob. Prispevek: 25 evrov 
(v znesek je vključen tudi obrok).  Informacije: 
(041) 710 764.

SOBOTA, 3. FEBRUAR 

4. FESTIVAL CELOSTNEGA ZDRAVJA
Ljubljana, Cankarjev dom

12.45–13.30 Kosovelova dvorana 
– SPREGLEDANE MOČI ZAČIMB

Kako si lahko z začimbami pomagamo pri raz-
ličnih zdravstvenih težavah? Ali je možno, da so 
nekatere celo močnejše od znanih zdravil? Kaj 
so pokazali primerjalni testi začimb in nekaterih 
sinteznih zdravil? Kako delujejo začimbe in kako 
si z njimi pomagamo? Predava Sanja Lončar.

14.30–15.00 – NAJBOLJ ZDRAVI 
PREHRANSKI BLOGI V SLOVENIJI 

Projekt bo predstavila Sanja Lončar. V poplavi 
prehranskih blogov bomo skupaj izbrali tiste, ki v 
resnici služijo zdravju.

Koledar dogodkovV koledarju objavljamo dogodke, ki jih prireja-
jo različna društva in organizacije iz vse Slovenije. 
Ker v redakciji nimamo možnosti, da bi preverjali 
kakovost vseh predavanj, delavnic in seminarjev, 
se včasih zgodi, da njihova vsebina ne sledi nače-
lom, za katera si prizadevamo v projektu Skupaj za 
zdravje človeka in narave. 

Za lažje razlikovanje smo vse dogodke, 
ki potekajo v naši organizaciji ali z našim 
sodelovanjem, označili s kompasom.
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NEDELJA, 4. FEBRUAR

4. FESTIVAL CELOSTNEGA ZDRAVJA
Ljubljana, Cankarjev dom

10.50–11.35 Štihova dvorana – KAKO 
NAHRANITI IN OBNOVITI 
MOŽGANE 

Ali je mogoče s izbranimi hranili izboljšati delo-
vanje možganov, zavreti nalaganje amiloidnega 
plaka in celo spodbuditi vnovično rast nevronov? 
Naravne rešitve obstajajo, le spoznati in uporabiti 
jih je treba. Predava Sanja Lončar, avtorica knjige 
Kako ohraniti možgane.

12.00–12.30 Odprti oder – NAJBOLJ 
ZDRAVI PREHRANSKI BLOGI V 
SLOVENIJI 

Projekt bo predstavila Sanja Lončar. V poplavi 
prehranskih blogov bomo skupaj izbrali tiste, ki v 
resnici služijo zdravju.

PONEDELJEK, 5. FEBRUAR

KAKO NASTANE STRES 
IN KAKO SE STOPNJUJE?
Velenje, Vila Rožle, Aškerčeva 21, ob 17. uri 

Stres = vzrok + proces + posledica. Ali se pozna-
mo? Ali vemo, kdo smo in zakaj smo tu? Ali lahko 
govorimo o stresu in zdravju, če sploh ne vemo, 
kdo smo? Kdo nas najbolj pozna? Kaj je stres in 
kaj pomeni? Kako sprejeti in prebroditi stres?

Otrok molči o negativni oceni, ki jo je dobil pred 
dnevi … Pijan moški je zbil peško, pobegnil s 
kraja dogodka, nihče ga ni videl – to je njego-
va skrivnost …  Ostala je brez službe … Kaj se 
v človeku dogaja v takih in podobnih primerih? 
Kaj se zgodi, če dogodki »zamrznejo«? Predava 
Rajko Škarič. Prispevek: brezplačno. Prireja: 
Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje.

TOREK, 6. FEBRUAR

ZELENA INFUZIJA ZA POŽIVITEV 
TELESA – KAKŠNI SO UČINKI 

MLADE PIRINE TRAVE?
Šempeter pri Gorici, Vitalina – natura 
trgovina, Bratuževa ulica 1, ob 17. uri

Poznate zeleno bogastvo narave – »čudežni napi-
tek« ki okrepi organizem? Na predavanju boste iz-
vedeli vse o učinkih mlade pirine trave. Sledila bo 
zanimiva izmenjava izkušenj! Prispevek: brezplač-
no. Informacije: (030) 223 366, info@vitalina.si. 

TOREK, 6. FEBRUAR

ŠKRIPLJETE? KAKO POSKRBETI 
ZA VITALNOST SKLEPOV?
Mozirje, Osrednja knjižnica Mozirje, 
Hribernikova ulica 1, ob 18. uri

Pomena zdravih sklepov se največkrat zavemo 
šele tedaj, ko zabolijo! Kako odkriti vzroke težav 
in jih celostno odpraviti? Kako se izogniti propa-
du sklepov in posledicam, ki jih to prinaša? 
Vabljeni na predavanje o tem, kako pravočasno 
in celostno poskrbeti za ohranjanje vitalnosti 
sklepov ali po naravni poti obvladati že obstoječe 
težave. Predava Adriana Dolinar. Prispevek: brez-
plačno. Prireja: Združenje za obuditev celostnega 
človeka v sodelovanju z Osrednjo knjižnico in ga-
silskim društvom Mozirje.

PETEK, 9. FEBRUAR

STRAŽIŠKA TRŽNICA – OBISK 
KURENTOV – KULTURNI PRAZNIK 
Baragov trg, Stražišče pri Kranju

Od 17. do 19. ure lokalna ekološka in konvenci-
onalna tržnica. Prirejajo: KUD Bitnje, DSP, KS 
Stražišče, ZTK Kranj in KUD Šmonca. 

PETEK, 9. FEBRUAR 

PRIPRAVA TAL PRI BIODINAMIČNEM 
NAČINU PRIDELAVE
Domžale, Domžalski dom, 
Ljubljanska 58, ob 18. uri
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Poudarek bo na gnojenju in spodbujanju odpor-
nosti rastlin ter pomenu vlage, zraka in toplote za 
oživljanje zemlje. Predavatelj Drago Purgaj, agro-
nom in Demeter kmet. Prispevek: prostovoljni 
prispevki. Informacije: Jože Grabljevec (041) 323 
249, ajda.domzale@gmail.com.
Prireja: Društvo Ajda Domžale.

PETEK, 9. FEBRUAR 

ZAČETNI TEČAJ BIODINAMIKE 
Začetni tečaj v Ajdi Sostro bo potekal 
ob petkih (februar, marec in april) v 
Zadružnem domu Zadvor, in sicer od 16. 
do 19. ure po predvidenem programu.
 » februar: petek, 9., 16., in 23. februarja,
 » marec: petek, 2., 9., 16. in 23. marca,
 » april: petek 6. in 13. aprila.

Praktični del tečaja bo potekal v Sadinji vasi.  
Prispevek: zaželen prispevek 10 evrov. 
Informacije in prijave: (041) 364 897, alenka.sve-
tek@gmail.com.

SOBOTA, 10. FEBRUAR 

ZAČETNI TEČAJ BIODINAMIKE 
Tabor, sejna soba Občine Tabor, 
od 16. ure do 18.30 

Predavali bosta Majda in Katja Temnik, ki bosta 
predstavili delo R. Steinerja: štiridelnost člove-
ka in narave ter uporabo setvenega priročnika v 
skladu s kozmičnimi ritmi. Drugi del predavanja 
bo v soboto, 17. februarja.
Prireja: Društvo Ajda Štajerska.

SREDA, 14. FEBRUAR 

NOVE VIZIJE SAMOOSKRBE
Škofja Loka, Osnovna šola Cvetka Golarja, 
Frankovo naselje 51, ob 18. uri 

Vsakdo med nami, ki razmišlja, kaj vse bi rad pri-
delal, prej ali slej naleti na vprašanje pomanjkanje 
časa ali kontinuitete. »Kaj bo z vrtom/živalmi, ka-
dar bomo na poti?«, »Kaj bo z vrtom, če zbolim?«, 

»Kaj bo z vrtom, kadar bom v službi preobreme-
njen?«, »Kaj pa, če z leti vsega tega ne bom mo-
gel več vzdrževati?«, »Ali moram res imeti vso 
potrebno mehanizacijo, tudi takšno, ki jo bom 
potreboval dobesedno nekaj ur na leto?«
Da pomisleki tipa »kaj bo, če bo …« ne bodo pre-
glasili koristnih in prijetnih plati vrtnarjenja, si  
oglejmo, kako se lahko razbremenimo in hkrati 
pridelamo več. Uspešni modeli sodelovanja že 
obstajajo, le uporabiti jih je treba. 
Vabljeni na predavanje Sanje Lončar. Pridite od-
prtega uma in s sabo prinesite pisalo! Prispevek: 
zaželen prispevek za pokritje stroškov organiza-
cije znaša 5 evrov, za člane društva SP pa 3 evre.

SREDA, 14. FEBRUAR

KAKO NASTANE STRES 
IN KAKO SE STOPNJUJE?
Škofljica, Dom starejših Škofljica, 
Ob potoku 11, ob 18. uri 

Vsebina bo enaka kot 5. februarja. Predava: Rajko 
Škarič. Prispevek: brezplačno. Prireja: Združenje 
za obuditev celostnega človeka.

SREDA, 14. FEBRUAR

MOJE TELO V PRIČAKOVANJU 
Ljubljana, Zaloška 54, od 17. do 18. ure 

Kaj lahko storim za dobro počutje v nosečnosti in 
boljši porod? Kakšen položaj telesa nama lahko 
koristi v različnih fazah poroda? 
Informacije: info@mamazofa.com, www.ma-
mazofa.org. Prireja: Združenje Naravni začetki.

ČETRTEK, 15. FEBRUAR 

NARAVNE REŠITVE 
ZA MOŽGANE
Lesce, Čebelarski center, ob 17. uri

Vsebina bo enaka kot 1. februarja (z dodatki za 
biodinamike). Predava Sanja Lončar. Informacije: 
(041) 948 336. Prireja: Društvo Ajda Gorenjska.
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ČETRTEK, 15. FEBRUAR

OSNOVE HOMEOPATIJE
Delavnice Skupnosti Barka, Zbilje 1k, ob 17. uri

O koristnosti in pravilni uporabi homeopat-
skih pripravkov bo govorila Marija Novak. 
Informacije: www.sorskopolje.si.

ČETRTEK, 15. FEBRUAR

ČREVESJE – NAŠI DRUGI MOŽGANI
Šempeter pri Gorici, Vitalina – natura 
trgovina, Bratuževa ulica 1, ob 17. uri

Na predavanju boste izvedeli, kako izbrati prime-
ren probiotik zase in za svojo družino. Izvedeli 
boste tudi, katerim živilom se po tradicionalni 
kitajski medicini velja v zimskih dneh izogibati, 
katera pa dodajati na jedilnik. 
Prispevek: brezplačno. Informacije: Vitalina – na-
tura trgovina, (030) 223 366, info@vitalina.si.

SOBOTA, 17. FEBRUAR 

ZAČETNI TEČAJ BIODINAMIKE 
Domžale, Domžalski dom, 
Ljubljanska 58, ob 9. uri

Tečaj bo potekal 17. 2., 24. 2. in 10. 3. od 9. do 13. 
ure. Termin za praktično delo bo določen pozne-
je. Podroben program je na voljo na spletni stra-
ni www.ajda-domzale.si. Informacije in prijave: 
Andreja Videmšek (051) 204 436, andreja.videm-
sek@gmail.com. Prireja: Društvo Ajda Domžale.

TOREK, 20. FEBRUAR

KAKO OD RASTLIN 
DOBITI TISOČKRAT VEČ? 
Sedež Zavoda Svibna, Brezovska Gora 
19, Leskovec pri Krškem, ob 18. uri

Zdravilne rastline in začimbe nam lahko dajo ve-
liko več, kot si mislimo. Če seveda znamo z njimi 
pravilno delati. Kako lahko pomnožimo njihove 
moči? Kako to počnejo v okviru različnih zeli-
ščarskih tradicij? Kako to dosežejo biodinamiki? 

Kaj vse so ljudje nekoč že vedeli, vendar bi nam 
še kako prišlo prav, če bi ta znanja znova obudili! 
Predava Sanja Lončar.  Prispevek: 5 evrov. 
Informacije:  Bernardka Zorko (031) 329 
625, info@zavod-svibna.si, www.zavod-svibna.si.

TOREK, 20. FEBRUAR

PASTI SODOBNE HRANE 
IN KAKO SE JIM IZOGNITI
Mozirje, Osrednja knjižnica Mozirje, 
Hribernikova ulica 1, ob 18. uri

Ali obstaja razlika med hrano in sodobno hrano? 
Je »ravnovesje telesa in duha« povezano s hrano 
in prehranjevalnimi navadami? Je možno, da prav 
hrana pomembno prispeva k padcu odpornosti, 
kroničnim prehladom, slabi koncentraciji in uč-
nim sposobnostim, agresiji, hiperaktivnosti …? 
Vabljeni vsi, ki vas zanima, kako prepoznati pa-
sti sodobne hrane in kako s prehranskega vidika 
poskrbeti za zdravje in vitalnost sebe in svojih 
otrok. Predavata Rajko Škarič in Adriana Dolinar. 
Prispevek: brezplačno. Organizator predavanja 
isti kot 6. 2.

SREDA, 21. FEBRUAR

NOVE VIZIJE SAMOOSKRBE
Škofja Loka, Kašča, ob 18. uri

Predava Sanja Lončar. Vsebina bo enaka kot 14. 
februarja. Prirejajo: Zavod O, VGC Gorenjske, 
Knjižnica Ivana Tavčarja in Univerza za tretje ži-
vljenjsko obdobje.

SREDA, 21. FEBRUAR 

PREDAVANJE O BIODINAMIČNEM 
SADJARSTVU
Zadružni Dom Zadvor, ob 18. uri 

Predavanje Slavka Turšiča je priprava na delav-
nico v Sadinji vasi, ki je predvidena za četrtek, 1. 
marca, ob 16. uri. Prispevek: zaželen prispevek 3 
evre. Informacije: (041) 364 897. 
Prireja: Društvo Ajda Sostro.
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ČETRTEK, 22. FEBRUAR 

ZAKAJ NAVADNI PREHLAD 
PREPOGOSTO VODI V RESNE TEŽAVE?
Nova Gorica, SReČNA vila, 
Tumova ulica 5, ob 18. uri 

Prehladi niso velika zdravstvena težava … dokler 
jih ne zapletemo! To pa nam gre vse bolje od rok.
Če ste tudi vi prepričani, da prehlada ni mogoče 
»zdraviti« brez sredstev za blaženje kašlja in bo-
lečin ter za zniževanje povišane telesne tempera-
ture, ste na dobri poti, da se bo razvil v angino, 
bronhitis, pljučnico ali kako drugo bolezen, pri 
kateri običajno ne gre brez antibiotikov.
Začarani krog težav se na tem mestu šele začne. 
Jemanju antibiotikov namreč sledijo prebavne 
motnje, glivična vnetja, slabokrvnost, kronična 
utrujenost, depresija, razdražljivost, padec odpor-
nosti …  Vsemu temu se lahko izognemo, če le 
vemo, kako se navadnega prehlada in sorodnih te-
žav lotimo učinkovito, celostno in po naravni poti.  
Predava Adriana Dolinar. Prispevek: brezplačno.
Prireja: Združenje za obuditev celostnega človeka.

ČETRTEK, 22. FEBRUAR

ČEBELA IN ČLOVEK – 
ČLOVEK IN ČEBELA
Rekreacijski center Vogu, Vogu 10, 
Spodnja Besnica pri Kranju, ob 18. uri

Lepo vabljeni na predavanje čebelarja biodinami-
ka Francija Veharja. Predstavil nam bo poveza-
nost ljudi in čebel. Prispevek: zaželen prostovoljni 
prispevek.

PETEK, 23. FEBRUAR

KRAŠKE ZAČIMBNICE 
V LJUDSKEM ZDRAVILSTVU 
IN KULINARIKI 
Sežana, Srednja šola Srečka Kosovela, ob 17. uri

Predavata Sanja Lončar in Andrejka Cerkvenik 
(Domačija Belajevi). Prireja: Društvo kme-
tic Sežanske regije v sodelovanju s KGZS 

– Kmetijsko-gozdarskim zavodom Nova Gorica 
in KSS Sežana.

PETEK, 23. FEBRUAR

KAKŠEN PLES PLEŠEMO V 
PARTNERSKEM ODNOSU 
Kranj, Mestna knjižnica Kranj, ustvarjalna 
soba, Gregorčičeva 1, od 10. do 11. ure 

Informacije: info@mamazofa.com, www.ma-
mazofa.org. Prireja: Združenje Naravni začetki.

SREDA, 28. FEBRUAR

VSE O SORTAH IN PRIDELAVI 
KROMPIRJA
Zadvor, Zadružni Dom Zadvor, ob 18. uri 

Predavanje dr. Petra Dolničarja s Kmetijskega 
inštituta. Prispevek: zaželen prispevek 3 evre.  
Info.: (041) 364 897. Prireja: Društvo Ajda Sostro.

PETEK, 2. MAREC 

KAKO ZARES 
ZDRAVIJO RASTLINE
Štorje, prostori zadružnega 
doma Štorje, ob 18. uri. 

Če bi zdravilne rastline delovale zgolj z učinko-
vinami (tako kot delujejo sintezna zdravila), bi se 
nam številne težave povrnile takoj po prenehanju 
jemanja. In vendar ni tako. Kako so naši predniki 
znali prepoznati in uporabiti moči zdravilnih ra-
stlin? Kaj so v njih videli, kar nam ostaja skrito? 
Védenje o dejanskih močeh rastlin dandanes še 
kako potrebujemo. Ali ste pripravljeni na rastli-
ne pogledati drugače? Predavala bo Sanja Lončar. 
Prispevek: 7 evrov. Prireja: KŠD Šator, Štorje.

TOREK, 6. MAREC

KONEC ZGAGE IN 
DRUGIH ŽELODČNIH TEŽAV
Mozirje, Osrednja knjižnica Mozirje, 
Hribernikova ulica 1, ob 18. uri
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Ste tudi vi prepričani, da se vzrok za zgago in veči-
no želodčnih težav skriva v pretiranem izločanju 
želodčne kisline? Če to drži, kako je potem mogo-
če, da ima samo deset odstotkov ljudi z želodčni-
mi težavami presežek želodčne kisline? 

Ali veste, da vsesplošno gašenje želodčnih težav 
z nevtralizatorji ali zaviralci solne kisline dol-
goročno ne pomaga, še več, povzroči lahko celo 
nastanek resnih težav, kot so slabokrvnost, oste-
oporoza, večja dovzetnost za okužbe in parazitne 
invazije? Vabljeni na predavanje, na katerem bo-
ste spoznali najpogostejše zmote pri ugotavljanju 
in odpravljanju želodčnih težav. 
Predava Adriana Dolinar. Prispevek: brezplačno. 
Organizator predavanja isti kot 6. 2.

TOREK, 6. MAREC

VELIKA MOČ ZAHTEVA 
PRAVILNO RAVNANJE
Logatec, Osnovna šola 8 talcev 
Logatec, ob 18. uri

Zakaj smo pozabili, kako je treba ravnati z ra-
stlinami, ki so jih nekoč častili kot svete in naj-
močnejše? Kaj moramo vedeti o pelinu, žajblju 
in ožepku, da bomo njihove moči tudi pravilno 
uporabili? Predavala bo Sanja Lončar. 

Prispevek: brezplačno. Prireja: Društvo za zdra-
vilne rastline Ognjič, Logatec.

SREDA, 7. MAREC

NARAVNE REŠITVE 
ZA MOŽGANE
Ig, Knjižnica Ig, ob 19. uri

Vsebina bo enaka kot 1. februarja. Predava Sanja 
Lončar. Prireja: Društvo Ajda Gorenjska.

Ker so novice postale pretesne za vse teme, ki jih v 
projektu obdelujemo, lahko naše prispevke berete 
tudi vsak torek v razširjeni rubriki Naravno in 
enostavno v reviji Zarja in v Pomagaj si sam. 

Razvajamo 
naročnike
Za vse, ki boste FEBRUARJA prispevali 
za pošiljanje novic na svoj domači naslov, 
smo tokrat pripravili dišeče darilo. 

Certificirana eterična 
olja za dihala bodo 
odišavila in razkužila 
prostor! Globoko 
zadihajte in uživajte …

Vsak naročnik 
prejme po eno stekleničko vrhunskega 
eteričnega olja ekološke kakovosti.

Prispevek lahko poravnate na več načinov:  

Opravite nakup prek spletne 
trgovine: www.shop.zazdravje.net 

Prispevek nakažete s položnico na 
TRR - SI56 0201 1025 5748 080
 Prejemnik: Društvo Ognjič,  

 Zapotok 54, 1292 Ig
 Namen: Prispevek za obveščanje
 Sklic: datum (npr.: 11052017)
Če vaše ime ali naslov vsebuje sičnike in 
šumnike ali če se naslov za pošiljanje raz-
likuje od naslova na položnici, prosimo, da 
nam naslov za pošiljanje novic sporočite na 
e-naslov posljite.novice@gmail.com ali na 
Društvo Ognjič, Zapotok 54, 1292 Ig.

Prispevek poravnate osebno na 
dogodkih našega projekta.
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Zlati nasveti za 
muhasto vreme
Da bo delo z rastlinami uspešnejše, 
je treba spremljati ritme narave 
in vse postoriti ob pravem času. 

In kdaj je pravi čas? Včasih tudi iz setvenega kole-
darja tega ni preprosto razbrati. Tudi koledarju in 
termometrom ne gre vselej zaupati. 
Je bolje izkoristiti tople dneve (zdaj, ko nastajajo 
te novice, se podnevi temperature gibljejo okrog 
8 stopinj Celzija) ali počakati, da mine nevarnost 
pozebe, ki utegne – kot vemo vsi – nastopiti celo 
konec maja? 
Prihodnost bo zahtevala vse več znanja, opazo-
vanja narave in tudi pripomočkov, s katerimi se 
bomo lažje prilagajali čedalje bolj nepredvidlji-
vim vremenskim okoliščinam. 
Kako ustvariti vrt, v katerem lahko hitro ukrepa-
te in po potrebi zaščitite rastline, smo natančno 
opisali v priročniku Sveža zelenjava 365 dni v letu. 

Toda za pravilno uporabo opreme potrebujemo 
tudi znanje o tem, kaj in kdaj početi. Prav zato 
lahko v letošnjem koledarju dogodkov vsak dan 
sproti preberete izčrpne nasvete o tem, kaj, zakaj 
in kako delati ob posameznih dnevih. 
Svetovala vam bo Fanči Perdih, agronomka, 
strokovnjakinja za biodinamično kmetijstvo, 
soavtorica knjige Sveža zelenjava 365 dni v letu, 
ustanoviteljica semenske kooperative Amarant 
in seveda odlična poznavalka značilnosti posa-
meznih rastlinskih sort. Skratka, odlična strokov-
njakinja – tako na področju teorije kot prakse! 
Lahko smo le hvaležni, da jo imamo.

Želimo, da vam bo rubrika ko-
ristila, zato vas Fanči prosi za 
povratne informacije o tem, 
ali vam nasveti koristijo, so 
dovolj jasni, potrebujete še kaj 

več? Vaših mnenj bomo zelo 
veseli.  Sporočite nam jih lahko 

tudi na naši Facebook strani.

EKOLOŠKA SEMENSKA PRIDELAVA

Menge
Vabljeni v trgovino Amarant

ška c. 26, Trzin
pon-pet 10.00-18.00, sob 9.00-13.00

.

več info na:
www.amarant.si

info@amarant.si, narocila@amarant.si
08/205 7882, 070 744 748

- edina slovenska ekološka semenarska hiša -
- obujanje slovenskih avtohtonih sort -

- slovenska pridelava semen -

Preskrbljeni 
365 dni

Priročnik lahko prelistate in naročite 
na: www.shop.zazdravje.net 

Avtorice:

Sanja Lončar  
v sodelovanju s  
Fanči Perdih 

in Ireno Rotar 

Cena 
priročnika 

24,80 
EUR
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Samooskrba 
kot bližnjica do 
sodelovanja?
BESEDILO: SANJA LONČAR

Verjetno je ena od redkih stvari, 
o kateri smo si enotni, to, da 
spoštujemo domačo hrano in 
si prizadevamo za čim večjo 
samooskrbo. Celo številni med 
tistimi, ki so še pred nekaj leti trdili, 
da se pridelovanje lastne hrane ne 
izplača, ugotavljajo, da vrt prinaša 
veliko več kot zgolj prihranek pri 
nakupu sadja in zelenjave. 

In vendar, vsakdo, ki se poda na to pot, prej ali slej 
trči ob omejitve, kot so pomanjkanje časa, telesne 
moči ali kontinuitete. Si tudi vi zastavljate vpraša-
nja, kot so: »Kaj bo z vrtom/živalmi, kadar bomo 
na poti?«, »Kaj bo z vrtom, če zbolim?«, »Kaj bo z 
vrtom, kadar bom v službi preobremenjen?«, »Kaj 
pa, če z leti vsega tega ne bom mogel več vzdrže-
vati?«, »Kaj bom z zelenjavo, s sadjem, kokošmi, z 
racami … če bo nenadoma vsega preveč?«, »Ali 
moram res imeti vso potrebno mehanizacijo, tudi 

takšno, ki jo bom potreboval dobesedno nekaj ur 
na leto?« 

Da pomisleki tipa »kaj bo, če bo …« ne bodo pre-
glasili koristnih in prijetnih plati vrtnarjenja, je 
vredno razmisliti, kako bi se lahko razbremenili 
in hkrati pridelali več. Rešitev je v novih modelih 
sodelovanja: v skupnostni vzgoji sadik, reji živali, 
predelavi pridelka in skrbi za gozdove.

V SODELOVANJU JE MOČ!
Številni že vemo, kaj vse pri sodelovanju ni pre-
prosto – in kaj vse gre lahko narobe. Če iščemo 
ovire, jih zagotovo najdemo. Če pa se ukvarjamo 
z rešitvami, je tudi teh zelo veliko. 

Če vas zanima, kateri uspešni modeli tovrstnega 
sodelovanja že obstajajo – in katere od izkušenj 
drugih utegnejo biti uporabne tudi za naše oko-
liščine in specifične potrebe, vabljeni na preda-
vanja, ki jih z združenimi močmi pripravljamo 
Skupaj za zdravje človeka in narave, Center za 
medgeneracijsko sodelovanje in Društvo Sorško 
polje. (Glej koledar dogodkov.)

Več o projektu 3S 
– Sodobna skupnostna samooskrba si lah-
ko preberete na www.zazdravje.net, v rubriki 
Skupaj razkrivamo/samooskrba (ali pa v is-
kalnik vpišite: 3S). Na istem naslovu najdete 
tudi vprašalnik, s katerim želimo ugotoviti, 
kakšne so stvarne potrebe, da bomo na osno-
vi tega povezali vse zainteresirane in tako 
odprli možnosti za nove oblike sodelovanja. 

Ne zamudite:
vprašalnik o sode-
lovanju pri samo-
oskrbi je v tiskani 
obliki objavljen v 
najnovejši številki 
revije Pomagaj si 
sam. 

Pohitite, izpolnje-
ne vprašalnike, ki 
jih potrebujemo za obdelavo in vključitev v 
morebitne oblike izmenjave, bomo spreje-
mali le do konca februarja.

22. 1. 2018
cena 2,99 EURŠT.  29,  2018

9 772232 360009

»Poševna« kuhinja Urške Fartelj: SLUŽBA ZA DOMAČIM ŠTEDILNIKOM

POMAGAJ SI SAM

Zaupajte naravi in hitreje boste zdravi

Božanski kruh 
mojstra Joca

In multipla 
skleroza se je 
umaknila …
POZDRAVILE 
SO JO ČEBELE

STARE MAME
in druge dobrote  
s kmetije Imperl

Vprašalnik za sodobno skupnostno samooskrbo

IZMENJAJMO, KAR ZNAMO!

Recepti prvaka  
v izdelavi kislega testa

M
ED

SO
SE

DS
KO

 SODELOVANJE »URA ZA URO«+ 

Srčno omrežje 

SLEDI SRCU 
ZA MOČ!

Ustvarjalnica, galerija 
spominov in nostalgije

Domači recepti za 
popolne ustnice

Česar niste vedeli o česnu

Recepti

DOMAČA ZDRAVILA
PROTI GRIPI

Bachove kapljice ZA MIR V DUŠI

Cmočki in cmoki  
po kitajsko

Mojca Šeme,  
partnerska terapevtka

POPEK NA POPEK 
MINUTO NA DAN
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