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Kako do več 
energije?



Vse, ki že poznate naš projekt ter sledite pre-
davanjem in literaturi, pa bi radi naredili še 

korak bližje k sebi, vabimo na osemdnevni se-
minar, kjer boste to, kar predavamo in pišemo, 
preizkusili “v živo”.

Otoka Hvara nismo izbrali naključno. Energija, 
svetloba, podnebje in aromaterapija tega oto-
ka delajo čudeže. Ko v Sloveniji še vedno zmr-
zujemo in nosimo zimska oblačila, na Hvaru že 
nabirajo beluše, artičoke, zelišča itd. – vse to pri 
temperaturah, ki se v povprečju gibljejo okoli 
20 stopinj Celzija.

Kaj bomo torej počeli?
Čaka nas teden predavanj, delavnic, sprehodov, 
izletov, poglobljenega spoznavanja sebe ter 
neposrednega dialoga s tamkajšnjimi ljudmi in 
naravo.

Pojdimo v sij svetlobe 
21

Seminar vodita Rajko Škarič in Sanja LončarSeminar vodi Rajko Škarič

Termini:
•	 20. do 27. april (I. in II. modul). 
•	 20. do 27. okt. (I. in II. modul)
•	 28. oktober - 4. november  

(I. in III. modul)
Cena s prevozom: 389 EUR (all inclusive) + 
160 EUR kotizacija za seminar.

Termin: 
•	 4. do 6. maj 2012. 
Cena programa: 235 EUR + 110 EUR 
kotizacija za seminar.

Informacije in rezervacije
Za dodatne informacije si oglejte www.za-
zdravje.net/koledar ali  pišite na e-naslov: 
hvar2010@gmail.com. 
Informacije po telefonu na: 041 770 120, 
vsak delavnik med 9. in 13. uro.
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Resnice in zmote o vodi, soli in siliciju  
in kako so povezani z našo energijo.

Spoznavali jih bomo na zato najbolj primernem 
mestu - v območju čudovitega nacionalnega 
parka v Južni Nemčiji, ki ga varujejo neizčrpne 
plasti soli in kristalov. .

Moč tega prostora so poznali tudi v preteklosti, 
zato je igral pomembno zgodovinsko vlogo. Eni 
so ga uporabili, drugi zlorabili – kar mu tudi da-
nes daje mogočen pečat.

Nekaj ur skupnega potovanja bomo izkoristili 
za druženje in celotno predstavitev seminarja. 
Za diskusijo, vprašanja in odgovore bo časa na 
potovanju več kot dovolj.   

Vsebina seminarja obsega predavanja, disku-
sijske kroge in vodene oglede lokacij, ki bodo 
zagotovo provokacija za razum.  

Spoznali bomo tudi svet soli in mineralov. Prav 
tako je omogočen nakup avtentičnih kristalov 
po zelo ugodnih cenah. 

Kristalni vikend

Program in informacije:
Info telefon: 040 191 518 in 040 187 527  
(od pon. do pet. od 10. do 14. ure  
in od 18. do 20. ure) 
Info e-pošta: kristalno.mm@gmail.com



IMPRESUM: Novice izdaja: Društvo Ognjič; Odgovorna urednica: Sanja Lončar; Naklada: 36.000 izvodov; 
Kontakti: info@zazdravje.net, 041 770 120, Fotografije: Frontier d.o.o. in Fotolia; Oglasno trženje: Frontier 
d.o.o.;  Fotografija na naslovnici: Fotolia; Oblikovanje in prelom: Opa:celica; Tisk: Tiskarna Schwarz 

Kako do več 
energije?
TEŠ 6 je tipična prispodoba miselnosti našega 
časa. Potrebujemo več energije, zato se bomo še 
bolj zadolžili in še bolj uničevali okolje. Razlog, 
zakaj s tem nadaljujemo, in sicer kljub temu, da 
ugotavljamo, da je pri tem projektu marsikaj vpra-
šljivega, je v tem, da smo že dovolj globoko zabre-
dli in bi nas preveč stalo, če bi zdaj odnehali. Zato 
raje vidimo, da nas stane še dvakrat toliko …

Vse skupaj spomni na rek: »Če imate težave v za-
konu, naredite otroka. Če je po prvem otroku še 
vedno hudo, naredite še enega.« Majhne težave 
se torej uspešno »rešujejo« s tem, da si naredite 
še večje. 

Namen naših novic ni v tem, da bi se ukvarjali s 
politiko. TEŠ 6 in podobne zgodbe so le simptom 
stanja našega duha. 

Če večina ljudi v svojem življenju ne bi ravnala 
enako, če ne bi vzdrževali miselnosti, da lahko po-
manjkanje rešimo z dodatnim zadolževanjem in 
da je na napačni poti treba vztrajati, ker smo va-
njo vložili že toliko energije – potem se nam tudi 
TEŠ 6 ne bi mogel zgoditi. 

Ne nasedajte zgodbi o pomanjkanju denarja. Ta je 
ustvarjena prav z namenom, da vas paralizira in 
»spodbudi« k temu, da vztrajate v svojih lastnih 
napačnih »naložbah« (službi, ki vas izčrpava, druž-
bi, ki vas izčrpava, preveliki hiši, ki je ne potrebuje-
te in vas le bremeni, …), ker vas je strah, da boste 
izgubili še to, v kar ste »vlagali«. 

Gospodarske krize ni. Je pa kriza zaupanja vase, 
zaupanja v resnico, zaupanja v ljudi in svobodo 
duha. Zato ste utrujeni! Zato se vam ne ljubi! Zato 
čakate, da bo kdo drug nekaj storil, da vam bo bo-
lje. In zato na vsakem koraku slišite: »Ah, to se ne 
splača!«

Tako kot bo zadolževanje le poslabšalo našo sku-
pno energijsko bilanco, bo tudi osebna bilanca še 
slabša, če pomanjkanje veselja do življenja posku-
simo premostiti s krediti v obliki poživil, sladkarij, 
virtualnih prijateljev in drugih navideznih rešitev. 

Tako kot TEŠ 6 bo treba vse to nekega dne plačati 
z visokimi obrestmi.

Sanja Lončar, urednica

V tokratnih novicah preberite:  

Čas je za bilanco 4

Kreditiranje ima svoje meje 6
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Ali nam energija uhaja skozi črevesje? 22

Moč semen 25

Za več moči 28

Umetnost prhanja? 30

Etičnost in/ali učinkovitost? 32

Koledar dogodkov 34

Kako do čim prejšnjega pridelka? 39



Čas je za bilanco
Besedilo: Sanja Lončar

Danes se večina ljudi pritožuje, da so 
brez energije. Skozi dneve se prebijajo 
na kofeinski pogon, za svoje počutje 
krivijo biovremensko situacijo, horoskop, 
stres v službi, gospodarsko krizo, 
politiko, partnerje, otroke, … Če mislite, 
da je bilo življenje pred 100, 200, 500 ali 
1000 leti manj naporno, manj nevarno in 
bolj prijazno, se močno motite. In kako 
so takrat shajali brez vseh pripomočkov, 
poživilnih pijač, prehranskih dopolnil in 
podobnega, brez česar se nam danes 
življenje zdi nemogoče? 

Naša energijska bilanca je danes resnično v krizi, 
vendar predvsem po naši lastni zaslugi. 

Pred tisočletji je človek porabil manj kot 10.000 
kcal na dan za vse svoje potrebe, danes pa pov-
prečni zahodnjak le za pridelavo 3.000 kcal hrane 
porabi desetkrat več. Če prepračunamo še ener-
gijsko porabo za prevoze, ogrevanje, hlajenje in 
vse predmete, ki jih (ne) potrebujemo, pridemo 
do nemerljive potratnosti današnjega načina ži-
vljenja. Včasih so hišo naredili s svojimi rokami, 

danes pa smo zaradi nje pripravljeni živeti v dol-
govih tudi desetletja. 

Naša razsipnost presega dekadenco starega Rima. 
Oglejte si naše stavbe. V eni delamo, v drugi živi-
mo, v tretjo peljemo otroke, v četrto pa stare star-
še. Vse to je bilo nekoč pod eno streho. 

In vse to je zdaj treba zgraditi, ogrevati, vzdrževati 
in se med temi lokacijami tudi prevažati. 

Se vam zdi normalno, da sestavine za pecivo, ki 
ste ga kupili, potujejo po nekaj tisoč kilometrov, 
preden pridejo do vas? Da jabolka uvažamo iz 
Argentine, da mora krompir priti iz Nemčije in 
brokoli iz Španije? Toliko kamionov, prevozov, iz-
pustov CO2, skladiščenja – in vse le zato, ker meni-
mo, da se tega ne splača pridelati lokalno? Danes 
vse več ljudi misli, da se tudi kuhati več ne splača.

Slovenija je v svetovnem vrhu po kvadratnih 
metrih prodajnih površin. Ves ta marmor in blišč 
naših nakupovalnih središč seveda plačujemo. 
Vse to je že dodano v ceno vsakega izdelka in 
vse to zahteva tudi našo življenjsko energijo, ki 
jo porabljamo, da pridemo do denarja, s katerim 
lahko vse navedeno plačamo. Morda se vam zdi, 
da to ni vaša težava, vendar pa pozabljate, da je 
tistih 20.000 evrov dolga po glavi prebivalca še 
kako tudi naše breme. Zaradi tega, da lahko dr-
žava vrne, kar je bilo potratno zapravljeno, bodo 
morda odprodali prav podjetje, v katerem delate, 
morda bodo zaprli zdravstveni dom, ki ga potre-
bujete, ali pa se odločili kakšnemu tujemu investi-
torju dovoliti, da za vašo hišo zgradi sežigalnico, 
cementarno ali kaj podobnega. 
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Lahko si privoščimo!
Kljub krizi si mnogi lahko še vedno marsikaj pri-
voščijo. Vendar pozabljamo, da nakup predstavlja 
le delček naše porabljene energije v obliki časa in 
denarja.

Tisto, kar popolnoma sesuje našo današnjo ener-
gijsko bilanco, je to, da vse, kar imamo, »pije našo 
kri« tudi potem, ko je naše. Vsak predmet, ki ga 
imate v hiši, potrebuje svoj prostor, ki ga morate 
ustvariti, vzdrževati, ogrevati in celo plačevati za-
varovanje, da vam ga nekdo ne ukrade. 

Skriti del bilance!
Danes pogosto slišimo, da je za uspeh nujno de-
lati tako kot vsi, biti tiho, zagrabiti priložnost, …

Za vsemi temi olepšanimi izrazi pa se skriva po-
skus, da upravičimo to, da smo bili zaradi denarja, 
uspeha ali česa tretjega pripravljeni zamolčati la-
stno vest. Ljudje se ne delijo na tiste, ki so pošteni, 
in tiste, ki to niso. Dejansko se delijo le na tiste, 
ki vedo, da se ne splača delati proti lastni vesti, in 
tiste, ki tega še vedno niso dojeli. 

Dejstvo, da je danes toliko ljudi brez energije, v 
depresijah, v stiskah in zelo slabega zdravstve-
nega stanja, je po svoje dobra novica. Mislite, da 
bi bili pripravljeni kaj spremeniti, če bi jim šlo kot 
po maslu? Njihovo trpljenje izhaja le iz dejstva, da 
nočejo sprejeti spoznanja, da se to, kar počnejo, 
preprosto ne splača! Odlog plačila, ki ga kupujejo 
z nakupom čudežnih tabletk, zdravilskih in zdrav-
niških storitev, pa je le dodatna poraba energije, 
ki traja le kratek čas in za seboj pušča le še večji 
minus v bilanci zdravja in denarja.

Prodana energija!
Kot vidite, ne gre za to, da nimamo energije – gre 
za to, da so se mnogi odločili oddaljiti se od svo-
jega vira energije. Mislili so, da jim bo bolje, če 
bodo delali nekaj, česar ne marajo, vendar je bo-
lje plačano, če se poročijo z osebo, ki je ne ljubijo, 
vendar je bolje situirana, ali če bodo povedali to, 
kar mislijo, da želi okolica slišati, in ne tistega, kar 
čutijo, da je prav. 

Mislili so, da cena, ki jo bodo plačali z lastno ener-
gijo, ne bo tako visoka. Mislili so, da bo tisto, kar 
bodo dali, manjše od tistega, kar bodo dobili. 
Vendar so se ušteli. Zato se danes utapljajo v dro-
gah, alkoholu, nakupovanju, internetu, delu ali 
kakšni drugi odvisnosti, vse v upanju, da bodo 
pozabili, da se jim energijska bilanca ne izide.

Življenjska energija se preprosto imenuje brez-
pogojna ljubezen. Ko ugotovimo, kaj vse se ne 
splača, smo na dobri poti, da se vrnemo k sebi in 

končno izkusimo, kako je videti življenje s presež-
kom energije. Zato zaradi svojih napak ni treba 
biti jezen ali žalosten. Bodite hvaležni. Kako bi si-
cer lahko ugotovili, da se nekaj ne splača?

Zahvalite se za izkušnjo in se vrnite k lastnemu 
zdravemu gospodarstvu. 

Zakaj bi iskali drugje, 
ko pa v naših specializiranih 

prodajalnah dobite skoraj vse, o 
čemer berete v teh novicah? 

 Naravna prehranska dopolnila, eterična olja, 
naravna masažna olja, eko živila … 

Za dobro spanje poskrbite z vrhunskimi vzglav-
niki, za brezskrbno gibanje pa vam ponujamo ši-
roko paleto ortopedske obutve in pripomočkov. 

Smo tudi največji ponudnik izdelkov naravne 
kozmetike z različnimi eko certifikati.

Vabljeni v naši novi prodajalni - Qlandijo 
Kamnik in Novo mesto, kjer vas čaka tudi 
zelo dobra ponudba ekoloških izdelkov.

Vljudno vabljeni v naše prodajalne po vsej Sloveniji. 
www.sanolabor.si

Preverjena zaščita pred sevanjem
Pooblaščeni laboratoriji treh držav so potrdili, da BioprotectorTM

neutralizira EM sevanja. Trije modeli, cene od 50 do 65 EUR.
www.bioprotector.si

Bonamico d.o.o.
tel: 01/515-0330
040/891-081
040/891-108
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Kako delujejo poživila?

Kreditiranje ima 
svoje meje
Besedilo: Nadja Baćac

Prijatelj, ki po nekaterih merilih velja 
za marljivega, mi je povedal, da popije 
najmanj 10 velikih kavnih skodelic 
dnevno. Pravi, da je to pogoj, da lahko 
čez dan deluje. Pravi, da so raziskave 
potrdile, da kava poveča sposobnosti 
telesa za 15–20 %. Ali je to res?

Dandanes se soočamo z vse večjimi zahtevami. In 
če se ne znamo ustaviti, ko nam telo to narekuje, 
posežemo po poživilih, ki telo ponovno »dvigne-
jo«. Pa so to res živila? Ali pa so za naše telo to-
ksini? Ah, kje pa! Tega si nihče ne želi. Morebitne 
dvome pa nam razblinjajo sodobne raziskave, ki 
jih je v raznih tiskanih medijih ogromno.

Tako lahko beremo, da lahko zmerno pitje 
kave zmanjša tveganje za raka debelega čreve-
sa za približno 25 odstotkov, žolčnih kamnov 

za 45 odstotkov, cirozo jeter za 80 odstotkov 
in Parkinsonovo bolezen za od 50 do tudi 80 
odstotkov.

Pojavnost napadov astme je s pitjem kave za 25 
odstotkov manjša. Za ženske, ki uživajo štiri ali več 
skodelic kave na dan, se zniža tveganje za raka en-
dometrija, in sicer za 25 odstotkov.

Torej, nehajte brati te vrstice in pojdite na kavi-
co … Ali pa vas morda zanima tudi druga stran 
zgodbe?

Resnica o izčrpavanju telesa
Kofein predstavlja jang energijo. Ko pride v vaše 
telo, se takoj zadolži pri vas, saj črpa iz vaše jin 
energije. Rezultat tega je, da to začasno občuti-
te kot povečanje energije. Sčasoma pa nenehno 
uživanje kofeina izčrpa vaš jin in povzroča še več 
utrujenosti. Hitro ugotovite, da dnevno potrebu-
jete še en odmerek kave več. Zato je miselnost, da 
kofein poveča energijo, še kako napačna! Napačna 
zato, ker kofein telesu energije ne dodaja!

Kofein deluje na osrednji živčni sistem, in sicer 
tako, da blokira delovanje kemične substance 
adenozina, ki je zadolžen za spanje. Poleg tega 
pospeši izločanje adrenalina, hormona za beg in 
boj, ki vpliva na povečano telesno zmogljivost. 
Predstavljajte si, da ste stalno na begu in kako iz-
črpavajoče je to za vaše telo.

Mehanizem delovanja kofeina si lahko ogledamo 
na primeru zadolževanja. Predstavljajte si, da ste 
podjetnik, ki ima na računu minus. Radi bi več de-
narja, pa ga nimate. Tako se domislite, da bi vzeli 
kredit, s katerim si boste olajšali izvedbo kakšne 
svoje želje. S tem pa svoje lastne finance ogrozite 
še za dodaten minus. Na koncu se lahko zgodi, da 
boste morali podjetje celo zapreti.

Zdaj pa si predstavljajte, da je to podjetje vaše 
telo in kofein tisti, ki jemlje kredit na račun izčr-
pavanja vaših ledvic, pljuč, vranice in drugih vital-
nih organov. Obresti so različno visoke, od stalno 
mrzlih rok in nog (celo poleti), blede ali sivkaste 
kože, do nezmožnosti zadrževanja urina, lahko 
imate tudi težave z zanositvijo. Na sploh ste kro-
nično utrujeni, izčrpani in zaspani. Manjkajo vam 
vitamini B12, B6, folat in železo (ker kofein zavira 
absorbcijo teh snovi iz prehrane).

Poživila nimajo nobenega prehranjevalnega učin-
ka, vendar pa so obenem težko breme za jetra, 
ki jih izzivajo, želodec, ki ga dražijo, ter dihala, ki 
morajo takrat zajemati z večjo močjo. Srce bije 
hitreje, dvigne se krvni pritisk in večja je nevar-
nost infarkta. Zavrta je absorbcija natrija in vode 
v ledvice, zato delujejo kot diuretik. Spodbujeni 
osrednji živčni sistem sicer omogoči večje kogni-
tivne sposobnosti, kadar pa gre za večje odmerke, 
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se lahko to odraža tudi kot anksioznost, nervoza, 
glavobol, prebavne motnje, palpitacije itd.

Raziskovalci so ugotovili, da kofein v večjih količi-
nah zvišuje estrogen, zato lahko poveča možnost 
nastanka raka na prsih in jajčnikih ter pri ženskah 
povzroča boleče dojke.

Ko ste v stresu, ne bi smeli uživati kofeina, enako 
kot to velja pri zvišanem krvnem pritisku, nagnje-
nosti k trombozi, če ste anksiozni, noseči ali doji-
te. Tudi kadar ste prehlajeni ali imate gripo, ne bi 
smeli uživati kofeina, saj lahko ta poslabša stanje 
in podaljša okrevanje.

Kako do nove energije brez škode?
Da ne bi skozi leta uživanja poživil svojega telesa 
povsem izropali in ga tako poslali v stečaj, raje po-
sezite po takih pomagalih, ki vam bodo pomagala 
proizvesti manjkajočo energijo.

Ob tem notranje rezerve ne bodo izčrpane. Na 
Vzhodu v ta namen in za revitalizacijo telesa upo-
rabljajo korenino ginsenga. Ta je pogosto prva 
izbira in je tudi zelo varno živilo, saj nima zna-
nih stranskih učinkov ali interakcij. Utrujenosti 
kljubuje s tem, da podpira delovanje endokrinih 
žlez ter vpliva na proizvodnjo spolnih hormonov 
progesterona in estrogena. Zaradi svojega dvoj-
nega delovanja deluje kot poživilo ali pomirjevalo 
– je adaptogen glede na različne okoljske strese. 
Izboljša tudi umske sposobnosti. Podobno deluje 
tudi korenina grahovca.

Pozitivno stanje na vašem računu lahko ustva-
rite tudi s korenino rastline maca. V sebi nosimo 
tako jin kot jang, ženske oziroma moške energije. 
Za dobro delovanje potrebujemo oboje. Ko smo 
brez energije, je spolni hormon testosteron, ki 
mu pripada jang, izčrpan. Zaužitje korenine mace 
vpliva na izločanje testosterona. Njegova raven 
se dvigne do običajne količine in telesu se vrne 
energija, zato je maca še posebej koristna za žen-
ske v menopavzi. O tej perujski rastlini si lahko več 
preberete v prejšnji številki, ko smo o njej obširne-
je pisali. Podobno delujeta tudi korenina in lubje 
brazilske rastline muira puama (brazilski ginseng).

Eliksir življenja so tudi goji jagode. Z raziskavami 
so potrdili, da vplivajo na količino energije, misel-
ne sposobnosti ter manjšo utrujenost v primerjavi 
s skupino, ki je prejemala placebo. Te učinke raz-
iskovalci pripisujejo antioksidativnim snovem, ki 
jih je v goji jagodah zares veliko, ter vitaminom, s 
katerimi so dobro založene. Če niste ničesar od do 
zdaj navedenega našli v svoji kuhinjski omari, bo-
ste gotovo našli kakšno izmed začimb, ki krepijo 
energijo: ingver, koromač, origano, majaron, rož-
marin, cimet, klinčki, janež, šetraj. Kako se poživiti 
z njimi, si lahko berete v knjigi Ščepec rešitve.

Zakaj so poživila grenka?
Če pogledamo na bolj subtilni ravni, ugotovimo, 
da so poživila po naravi grenka. In kaj predstavlja 
grenko v življenju? Je to nekaj, česar ne marate? 
Medtem ko sladkoba predstavlja nekaj lepega, 
kar nas upočasni in mehča, je grenkoba trpljenje, 
stiskanje, ... Je tisto, kar nas vleče naprej in nas 
prav tako ohranja budne! Grenek okus pospešuje 
delovanje jeter in srca, jih stiska, da od sebe dajo 
še več. S tem posledično izčrpavamo tudi našo 
glavno baterijo – ledvice. Grenek okus potrebu-
jemo, dokler je v ravnovesju z vsemi ostalimi. V 
manjših količinah so lahko vse grenčine in z nji-
mi vred tudi poživila spodbujajoča. Ko pa z njimi 
pretiravamo (več kot dve skodelici kave na dan), 
pa so že pretiravanje in začnemo prav te organe 
izčrpavati.

So vsi kofeini enaki?
Kofein je skupna oznaka za vrsto poživljajočih sno-
vi, ki jih najdemo v različnih rastlinah. Zanimivo je, 
da so kofeini dejansko toksini, s katerimi se rastli-
ne branijo pred škodljivimi organizmi. 

V zrnih kave je kofein, v zrnih gvarane gvaranin, v 
listih čaja tein. Glede na to, kje se kofein nahaja, se 
le imenuje drugače, sicer pa so to precej podob-
ne snovi.  Torej so vse to kofeini, vendar se njiho-
va količina spreminja, prav tako pa je tudi način 
presnavljanja drugačen in odvisen od vsebnosti 
čreslovin.

•	 V žlički povprečne kave je 40 mg kofeina
•	 V enaki količini gvarane je kofeina dvakrat več.
•	 V tablici čokolade (100 g) je, odvisno od kaka-

vovega deleža, 80–130 mg kofeina.
•	 V napitku vroče čokolade je povprečno 10 mg 

kofeina na skodelico.
•	 V energijskih pijačah ga je 30–32 mg na 1 dcl 

– torej je lahko ena pločevinka take pijače tako 
močna, kot da bi spili 2 kavi!

Energija 
za ves dan

z bogato sestavljenimi muesliji Alara, okusnimi napitki 
Ecomil in superhrano Superfoods of the Earth.  

Izdelke lahko kupite v trgovini Mama Terra v Kamniku, 
na www.ekooaza.si in ostalih trgovinah z zdravo prehrano.

Uvoznik 
in distributer: 

Jancomm d.o.o 
www.jancomm.si
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•	 V kola pijačah je kofeina 20–40 mg na 2 dcl. Ko 
otrok torej spije pollitrsko plastenko take pija-
če, je to enako, kot če bi naenkrat spil 1–2 kavi! 

•	 V tabletah proti bolečinam prav tako najde-
mo kofein – tam ga je 60–200 mg na tableto. 
Kofein v teh pripravkih se uporablja pred-
vsem zato, da poveča osnovni učinek drugih 
učinkovin. 

Če že mora biti kofein, naj bo 
zraven še veliko dobrega!
Če ste kofeinski navdušenec, vendar bi kljub 
temu radi nekoliko omilili slabo vest, ki jo imate 

do svojega telesa, potem raje izberite, na primer, 
surov kakav ali čokolado z visokim deležem kaka-
va. Ob sicer manj kofeina, kot ga je v kavi, se lah-
ko kakav izkaže s številnimi prednostmi za vaše 
zdravje. Študije kažejo, da imajo flavonoidi v ka-
kavu močan antioksidativni učinek, preprečujejo 
srčno-žilne bolezni, uravnavajo delovanje imun-
skega sistema, celo raven »slabega« holesterola 
(LDL) ter imajo protivnetne učinke. Tradicionalno 
kakav uporabljajo za številne namene, na primer 
proti plešavosti, kašlju, vročini, za opekline in 
rane ter celo pri boleznih, kot sta nefroza ledvic 
in revma. Ker povzroča krčenje maternice, pospeši 
menstruacijo. 

Ali vsa poživila delujejo enako?
(dopolnjena oblika tabele, ki smo jo objavili oktobra 2010)

Vrsta kofeinskega živila Koristi Slabosti

Energijske pijače s taurinom
30-32 mg/100 ml + 400 mg  taurina* /

Sintetizirane oblike kakava, umetne arome, 
vitamini, močni diuretiki. Lahko povzročijo 
aritmijo srca, nespečnost, razdražljivost, težave 
s prebavo in hudo dehidracijo. 

Cola pijače
10-20 mg/100 ml*

Dobro odstranjujejo vodni 
kamen v kopalnicah in odtokih!

Sladkor in fosforna kislina močno zakisata telo 
in tanjšata kosti. Kofein izčrpava ledvice in 
imunski sistem. 

Kava
Filtrirana 40-100 mg kofeina*

Instant 25-70 mg kofeina*
Espreso 130-250 mg kofeina*

Brezkofeinska – 1-50 mg kofeina*

Naravni antioksidant, čreslovine
Zmerno uživanje kave zmanjša 
tveganje za raka debelega čreve-
sa in endometrija, za nastanek 
žolčnih kamnov, cirozo jeter, 
Parkinsonovo bolezen, astmo.

Vsebuje tri poživila: kofein, teobromin in 
teofilin. Je diuretik, hitro poživi, vendar hitro 
popusti, zakisa telo, ovira regeneracijo celic, 
zavira absorpcijo kalcija, magnezija, vitamina 
B1, biotina, cinka, kalija itd. Večji odmerki 
povzročajo nespečnost, živčnost …

Črni čaj – odvisno od vrste in časa nama-
kanja (pri 80 stopinjah Celzija se v 1 minuti 

izloči 18-33 % kofeina, po 3 minutah pa 48-76 
% kofeina; po 15 minutah se izloči ves kofein)

6-25 mg kofeina*

Antioksidant, čreslovine Diuretik, zakisa telo, zavira absorpcijo kalcija, 
magnezija itd.

Zeleni čaj – odvisno od vrste in časa na-
makanja (veljajo enaki podatki kot za črni čaj)
Količina kofeina je podobna kot pri črnem čaju, 

le da je drugače vezan in se zato bolj počasi 
sprošča in drugače presnavlja. 

Sencha zeleni čaj 21 mg kofeina*
Oolong čaj 11 mg kofeina*

Beli čaj 6 mg kofeina*

Močan antioksidant, deluje protivnetno, varuje sluznice 
pred kvasovkami, pomaga pri celjenju ran na sluznicah, ne 
zakisa telesa, ne zavira absorpcije rudnin, krepi ožilje itd.

Diuretik

Kakav in temna čokolada s 70-odstotnim 
deležem kakava
80-130 mg/100 g

 
Vroča čokolada 10 mg kofeina*

Antioksidant (flavonoidi), odličen vir magnezija in železa, 
stimulans za možgane, feniletilamin izboljšuje razpolože-
nje, nizek glikemični indeks. Surov kakav zmanjšuje tve-
ganje za srčnožilne bolezni, infarkt, uravnava krvni pritisk, 
holesterol in imunski sistem, deluje protivnetno.
Priporočena količina kakava oz. čokolade je do 40 g na dan.

Vsebuje tri poživila: 
kofein, teobromin 
in teofilin; kalorije 
(čokolade z 
visoko vsebnostjo 
sladkorja)

*Količina kofeina 
na 1 dcl napitka
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Na kakovost kakava vpliva tudi način predelave 
– idealno je, da je kakav surov ali pražen pri zelo 
nizkih temperaturah in brez aditivov.

Torej naj vam ne bo odveč biti še bolj izbirčni in 
podučeni tudi pri kakavu in čokoladah.

Kaj pa je tavrin?
Tavrin je pogosta sestavina energijskih pijač. 
Dejansko gre za snov, ki jo najdemo v žolču 
bika, manj pa tudi v mesni prehrani. Seveda za 
potrebe industrije energijskih pijač te snovi pri-
delujejo sintezno. Gre za poživilo, ki spodbuja 
presnovo. Z eno pločevinko energijske pijače 
zaužijemo 1.000 mg tavrina in še precejšnji od-
merek kofeina. 

Polno lahko živimo tudi brez poživil!
Podobno kot vaše telo črpa grenko v poživilih, 
vas lahko izčrpajo tudi vaše zagrenjene misli. 
Lahko pa to vzamete kot spodbudo, kajti grenke 
izkušnje, kot so težka obdobja, bolezen, žalost, 
nas delajo modrejše. Ravno grenka izkušnja vča-
sih predstavlja točko spremembe in spodbudo 
da nekaj naredimo bolje. Zato se tudi grenke-
ga okusa ni treba braniti, dokler služi pravemu 
namenu. 

Kakav pa nosi še najmanj en adut! Če menite, 
da boste ob uživanju kakava manj budni kot ob 
kavi, teobromin (0,5–2,7 % na 100 g kakavovih 
zrn), ki ga kakav vsebuje še več kot kofeina, spro-
ža podobne fiziološke učinke kot kofein, le bolj 
blage. S stimulacijo osrednjega živčnega sistema 
dviguje raven energije. Ob tem pa vpliva tudi na 
počutje, saj vsebuje feniletilamin. Prav te snovi 
namreč močno primanjkuje ljudem, ki bolehajo 
za depresijo.

Splošna beseda kakav ni dovolj, ko želimo izbrati 
nekaj, kar prinaša več koristi kot škode. 

Različne vrste kakava se precej razlikujejo po 
vsebnosti antioksidantov (ekološko pridelan in 
hladno obdelan je v tem pogledu najboljša izbi-
ra), železa (dobre sorte ga imajo dvakrat več, kot 
ga najdemo v rdečem mesu), magnezija in tudi 
kofeina. 

Največ kofeina vsebujejo izvirne stare sorte kaka-
vovca, kot je Criollo (1,4–1,7 %). To pa je že več ko-
feina kot v zrnih kave, ki v povprečju vsebujejo 1,2 
% kofeina. Criollo najdemo le v perujski Amazoniji. 
Različne avtohtone sorte pa najdemo tudi na dru-
gih tropskih območjih. Večina kakava, ki ga pro-
dajajo v masovni prodaji, je vrste Forastero, ta pa 
ima manj kot 0,1 % kofeina. To je sicer dobro za 
otroke, vendar je slaba novica, da pri industrijsko 
pridelanih sortah najdemo tudi manj vseh drugih 
koristnih snovi, pogosto pa so obremenjene tudi s 
težkimi kovinami, ki so posledica masovne upora-
be pesticidov v trajnih nasadih kakavovca. 

BIO PRESNI 'CRIOLLO' 
KAKAV V PRAHU ali V ZRNJU

Na voljo v trgovinah dm-drogeriemarkt, 
Mercator in Sanolabor.

Zastopa in prodaja: Prema d.o.o.; info@prema.si;  01 510 11 35

Sorte kakavovca se razlikujejo tako po okusu kot po 
količini kofeina v semenih.
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Od hrane do energije 
je dolga pot!
Besedilo: Sanja Lončar

Kako nastaja energija v našem telesu? 
Morda od kalorij, ki jih zaužijemo?  
Kje pa! To je ena izmed največjih zmot 
našega stoletja. Če bi to držalo, bi imeli 
najdebelejši ljudje največ energije.

Morda jo dobimo iz drugih dragocenih snovi, ki 
jih zaužijemo? Od vitaminov, rudnin, aminokislin?

Sliši se šokantno, vendar je čista resnica: vse, kar 
zaužijemo, je za naše telo strup, ki ga moramo 
šele predelati, da iz tega dobimo potrebne snovi 
in energijo. 

Še tako dragoceno živilo bi nas ubilo, če bi ga ne-
posredno vbrizgali v kri! Torej moramo hranilo, 
ki ga potrebujemo, narediti sami. Če nam to ne 
uspe, ostanemo brez energije in brez hranil. 

Prav v tem se odčita dobra ali slaba energijska 
bilanca naše prehrane. Za tisto, kar smo zaužili, 
moramo vedno porabiti nekaj energije, da iz tega 
pridobimo novo energijo. Če uživamo hrano, ki je 
ne moremo prebaviti, potem se izčrpavamo in na 

koncu praznujejo le kvasovke v našem črevesju. 
Namesto z dragocenimi rudninami in vitamini se 
telo še dodatno zastruplja s plini, ki nastajajo v 
našem črevesju, mi smo pa le vse bolj utrujeni in 
brez energije.

Iz enakega razloga živali nikoli ne jedo, če nima-
jo energije za prebavo. Za razliko od nas so bolj 
modre in vedo, da bodo imele na koncu še manj 
energije za spopad z boleznijo, če se bodo izčr-
pavale s prebavo. Le ljudje, ki smo se popolnoma 
oddaljili od čutenja lastnih potreb, sebe in svoje 
bližnje posiljujemo s hrano, ko s(m)o bolni. »Jej, 
da boš bolj močen.« »Poglej, pripravila sem ti tvo-
jo najljubšo jed.« Mislimo, da je to ljubezen, de-
jansko pa je takšno početje odsotnost ljubezni in 
čutenja potreb naših bližnjih. 

Ste šokirani? Zajemite sapo in zgoraj napisano 
preberite še enkrat. Pridelava energije zahteva 
energijo! In če je vaša energija porabljena drugje 
– za premagovanje bolezni, za zahtevne naloge 
ali premagovanje kriznih trenutkov –, je takrat 
najbolje ne jesti ali pa uživati takšno hrano, ki jo 
lahko z minimalno porabo lastne energije prede-
lamo v novo energijo. Takrat uživamo zelenjav-
ne sokove, juhe in lahko prebavljive rastlinske 
beljakovine.

Zato jem zelo malo, ko imam veliko dela. In obra-
tno – gurmanske užitke si privoščim, ko imajo 
moja prebavila na razpolago dovolj časa, da se 
nemoteno ukvarjajo s tistim, kar sem zaužila. 

Kako težka naj bo naloga?
Nekateri iz opisanega potegnejo napačen sklep, 
da je potem najbolje, da telesa ne utrujamo in mu 
zagotovimo najbolj enostavno prehrano, ki daje 
največji izkupiček energije. Gledano z materiali-
stičnega vidika je to v redu. Res bomo zaužili veli-
ko dobre, krepčilne in očiščevalne hrane, če bomo 
uživali le zelenjavne goste sokove, pasirane juhe, 
kalčke, dobra olja in superživila. Telo se bo hitro 
razstrupljalo, prebavila si bodo odpočila. Ne opo-
rekam dejstvu, da so mnogi na ta način odpravili 
veliko zdravstvenih težav in prišli do veliko nove 
energije. Na fizični ravni je telo v plusu, na žalost 
pa to ni edino, kar moramo nahraniti. 

Vedno sem se spraševala, kako to, da se Japonci, 
Kitajci, Indijci niso spomnili presne hrane? 
Zagotovo vedo o prehrani veliko več kot mi. 
Zdravilne učinke različnih načinov prehranjeva-
nja spremljajo skozi tisočletja in še jim ni prišlo na 
misel, da bi zavrgli kuhinjski lonec. Še več, kuhajo 
nekajkrat na dan, tudi v najbolj vročem obdobju 
leta!

Njihova ekonomija prehrane ni napačna, le 
bolj celostna je. Vedo namreč, da s hrano ne 
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prehranjujejo le fizičnega telesa. Vedo tudi, da 
se hrana ne presnavlja le na fizični ravni. Odlično 
razlago o zahtevah celostne prehrane boste lahko 
prebrali v knjigi Franca Božjaka – Prehranjevanje 
telesa, duše in duha. S tem se celostno ukvarja-
mo tudi na naših seminarjih na Hvaru. Preprosto 
povedano, gre za to, da hrana ni le fizična snov, 
tako kot tudi mi nismo le kup kosti in mesa. In če 
želimo, da bo vse to polno energije, potrebujemo 
več kot le dobro surovino. 

Zato cilj naše prehrane ne more biti to, da se pre-
hranjujemo, kot če bi ležali na intenzivni negi – po 
cevki! En izmed zakonov narave je, da tisto, česar 
ne uporabljamo, peša. Če bi jedli le pasirano, mi-
ksano in precejano hrano, bi kar kmalu naše telo 
ugotovilo, da zob ne potrebujemo. Če mišic ne 
uporabljamo, začnejo atrofirati. In če naša preba-
vila prenehajo z vajo razstavljanja in vnovičnega 
ustvarjanja hranilnih snovi, bodo zmožna preba-
viti vse manj. 

Vaja dela mojstra. 
Preden se nekateri razveselijo, da so potemtakem 
hamburgerji, čips in »plastik-fantastik« hrana do-
bra vaja za krepitev prebavil, bi vas rada ustavila. 
Mučenje in zastrupljanje telesa nista vaja. Naši 
predniki so marsikaj pogoltnili, da bi preživeli, 
vendar nič od tega ni bilo hidrogenizirano, homo-
genizirano, UHT sterilizirano, obsevano in začinje-
no s 3.000 E-ji.

Eni so jedli meso, drugi ribe, tretji sadeže, eni so 
kuhali, drugi pekli, tretji uživali surovo hrano, ven-
dar so vsi jedli hrano, ki jo je ustvarila narava. Če 
se bomo držali teh preprostih načel, bo prebijanje 
skozi džunglo sodobnih prehranskih teorij veliko 
lažje. 

Če se želimo zgledovati po naših prednikih, po-
tem res moramo očistiti svoje shrambe in hladil-
nike procesirane hrane, v kateri resnično ni skoraj 
ničesar, kar bi lahko imenovali živilo. 

Zapleteno, ni kaj!
Če si želimo več energije, potem je resnično po-
membno, da spoznamo, kako energija sploh na-
staja, kako se v celi zgodbi prepletajo hrana in 
prana, kakšno vlogo imajo voda, sol in silicij. S 
temi vprašanji se poglobljeno ukvarjamo na »kri-
stalnem vikendu« (glej stran 2). Veliko tega smo 
že napisali v knjigah projekta ali v člankih, ki jih 
boste našli na spletni strani www.zazdravje.net.

Ko enkrat razumete bistvo, potem vse postane 
veliko bolj preprosto, kot se zdi v svetu, v katerem 
smo navajeni gledati le tisoč različnih posledičnih 
stanj.

Poskrbimo za RES zdravo življenje!

VEČ INFORMACIJ NA NAŠIH PRODAJNIH MESTIH IN NA WWW.VITACARE.SI. 

LJUBLJANA BTC (hala 18)
MARIBOR QLANDIA 

KRANJ MERCATOR PRIMSKOVO
KOPER PLANET TUŠ

NOVA GORICA QLANDIA

OKREPITE ENCIMSKI SISTEM RegulatPro® Metabolic•	 za	zdravo	in	uravnoteženo		presnovo	ogljikovih	hidratov,•	 za	večji	dotok	celične		energije,
•	 za	zmanjšanje		
oksidativnega	stresa,•	 za	povečanje	naravne		odpornosti,

•	 za	izboljšanje	funkcij		mišičevja	in	živčevja,•	 za	občutno	zmanjšanje		utrujenosti	in		
																		izčrpanosti.

VODA ZELENIH  

KOKOSOV:

•	 razstruplja		
in	krepi,
•	 rehidrira		
in	osveži	
•	 poveča		
storilnost
•	 izboljša		
razpoloženje
•	 telesu	priskrbi	potreb

no	količino	

mineralov	in	elemento
v	v	sledeh

PRIPOROČAMO  
PO SAVNANJU!

NOVO!

nadaljevanje na naslednji strani
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Več energije brez 
posledic?
Besedilo: Sanja Lončar

Če smo vam že natančno opisali, 
kako poteka začasna kraja energije, 
ki jo izvajamo z različnimi poživili, se 
verjetno sprašujete, ali bi se lahko 
poživljali, ne da bi nam telo za to 
izstavilo račun z visokimi obrestmi. 

Pogosto smo že v teh novicah omenili, da mno-
ge začimbe delujejo poživljajoče: cimet, ingver, 
rožmarin, klinčki in meta so le nekatere izmed 
začimb, ki jih imamo na razpolago za povečanje 
energije. 

Toda kako pride do tega, da imamo več energi-
je? Ali tovrstne začimbe delujejo podobno kot 
kava ali imajo kakšno drugo strategijo? Ali prine-
sejo energijo od drugod ali jo nekako proizvede-
jo kar v telesu?

Ko postanete radovedni Taček, imate ogro-
mno vprašanj, na katera stroka pogosto nima 
odgovora. 

In ker nas to ne ustavi, smo šli iskat po različnih 
zakladnicah znanja vsega sveta. Kaj vse smo 
pri tem odkrili, si boste lahko prebrali v knjigi 
Ščepec rešitve. Tokrat pa se bomo osredotočili 
na skrivnostne mehanizme, ki so začimbe skozi 

Pol hrane in pol prane. 
Kitajski modreci pravijo, da telo hranita prana 
in hrana. Če v sebi nimamo vitalne energije 
(prane), potem nam tudi hrana ne bo prinesla 
izboljšanja. Zato so nekateri nenehno anemič-
ni, kljub vsemu železu, ki ga zaužijejo. Kitajci 
temu preprosto rečejo: »Kri ne more biti boljša, 
kot je či (vitalna energija).« 

Pri drugih pa je ravno obratno. Imajo toliko 
prane, da ne potrebujejo hrane. Za takšne ljudi 
napačno rečemo, da nič ne jedo. To ni res, saj so 
se le navadili, da energijo neposredno vsrkava-
jo – jedo neposredno prano, zato se tudi reče, 
da živijo na prani. So dokaz, da je energije, ki 
nas lahko prehrani, povsod dovolj, le mi smo 
tisti, ki smo se od tega vira napajanja odklopili 
in brezplačno energijo zamenjali za plačljivo. 

Ni treba, da ste nutricionist ali duhovni učitelj, 
da opazite, da se ljudje, ki jim primanjkuje ve-
selja do življenja, navdiha, ljubezni, najbolj 
zatekajo k prenajedanju. Ko zmanjka prane, 
preprosto hrepenimo po več hrane. Če ne prej, 
boste v tem mesecu, ko se polovica Slovenije 
ukvarja z davčnimi napovedmi, opazili, da iz 
nervoze jedo več. Ko pa smo bolj sproščeni 
(to ne pomeni nedejavni) in počnemo nekaj, 
kar nas veseli, se na hrano še spomnimo ne. 
Dejansko smo takrat v veliki meri na prani in 
telo ima vso energijo, ki jo potrebuje. Torej, kot 
vidite, zadeva ni prav nič mistična. 

Čim več ljubezni, resnice in zavedanja – toliko 
več bo energije v telesu, četudi uživate zelo 
malo ali nič fizične hrane. Zato se zelo »splača« 
delati tisto, kar imate radi, in biti ob ljudeh, ki 
jih imate radi. Takrat imate preprosto najmanj-
šo porabo energije. In obratno, če te vitalne 
energije v vas ni, potem ste kot stari avtomobil, 
ki mu gorivo kar odteka. 

Enako velja tudi za družbo. Čim manj je v njej 
ljubezni, svobode duha in ustvarjalnosti, večja 
je poraba energije v njej. Če se ne pogovarjate, 
boste potrebovali televizor, dva televizorja, ra-
čunalnik v vsaki sobi. Če se v službi izčrpavate, 
sanjate o počitnicah v toplih krajih, potrebuje-
te tisoč in en medicinski pripomoček, kupujete 
tisoč in eno prehransko dopolnilo. In ker vas 
zaradi tako slabe pretočnosti nenehno zebe, 
morate vse prostore, v katerih bivate, segreti za 
5 stopinj več kot nekdo, ki je bolj pretočen in 
ne potrebuje toliko zunanjega gretja. Zato dej-
stvo, da v Sloveniji vsakih 5 let zvišamo svojo 
energijsko porabo za 10 %, ne predstavlja ka-
zalnika razvoja. Ravno nasprotno, ta podatek 
berem kot svarilo, da je družba vse dlje od svo-
je notranje energije. 
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tisočletja 
uvrščale med 

najboljše afrodiziake. 

Če želimo, da bo telo delovalo 
z več energije, imamo tri možnosti: da 

energijo pripeljemo od zunaj v obliki hranil, 
ki se lahko hitro predelajo v energijo, da pospe-

šimo porabo lastne energije (kot to počnemo s 
poživili) in tretjo, ki je najbolj pametna: da zmanj-
šamo lastne izgube. 

V resnici gre za zelo preprosto strategijo: če vas 
zebe, najprej zaprete okno, šele nato dodajate po-
lena na ogenj. In pri energiji je podobno: najprej 
je treba zapreti okna. 

O vplivu naših čustev, ki nam odžirajo energijo, 
smo že govorili. Ustavite nenehno obračanje ko-
leščkov v glavi in prihranili boste ogromno ener-
gije. Tudi na fizični ravni vsako sekundo potekajo 
procesi, ki so lahko energijsko potratni. Mnogi 
so že opazili, da hrana, ki telo zakisa, takoj tudi 
utruja. In obratno, snovi, ki telo zelo alkalizira-
jo, obenem spodbujajo čilost. Podobno velja za 
oksidativne procese. Ko prosti radikali divjajo po 
telesu (npr. kot posledica industrijsko predelane 
hrane, kajenja, alkohola), to čutimo kot utruje-
nost. Vsako verižno reakcijo prostih radikalov, ki 
jo uspemo ustaviti, pa čutimo kot energijo, ki smo 
jo prihranili.

Čim več antioksidantov in bazičnih rudnin bomo 
torej imeli v telesu, več energije nam bo na 
razpolago. 

Antioksidanti so pomembni tudi zato, ker prepre-
čujejo, da bi prišlo do poškodb naših tkiv in gen-
skega materiala. Če ste torej preprečili razdejanje, 
ste si prihranili tudi vso energijo, ki bi jo potrebo-
vali za veliko pospravljanje kaosa, ki ga za seboj 
pustijo podivjali prosti radikali. 

Zato so antioksidanti dragocena pomoč.
V naravi je veliko snovi, ki imajo resnično izjemne 
antioksidativne zmožnosti. Zanimivo je, da veči-
na ob tem deluje tudi alkalno in praviloma vse-
buje še marsikaj drugega, kar sinergijsko deluje 
v našo korist. Kot je razvidno iz tabele, se med 
prvih deset antioksidantov na tem planetu uvr-
šča osem začimb in le dve živili. Sadeži açai so na 

Nagrade po drugem 
žrebanju bodo prejeli: 
• 1x Začimbni izlet v Sonnentor (Avstrija):
 » Vida Bolko, Dramlje

• 2x kulinarična delavnica:
 » Marija Miklič, Ljubljana
 » Branka Partlič, Maribor

• 2x Knjiga Ščepec rešitve:
 » Vida Golob, Kranj
 » Jerneja Jošar, Ljubljana

Ob tem smo izžrebali še 40 drugih lepih na-
grad, ki jih podarjata Prema in Sonnentor. Vsi 
nagrajenci bodo obveščeni po pošti, seznam 
pa je objavljen tudi na spletni strani www.za-
zdravje.net. 

Naslednje žrebanje bo 1. junija.

Četrtič smo jo natisnili!
Vedeli smo, da je knjiga dobra.  

Nismo pa vedeli, da nas je toliko, ki  
nas ta tema resnično zanima. 

Knjigo lahko prelistate na  
www.zazdravje.net/literatura.asp

Naročite jo lahko preko spleta ali na 
e-mail zacimbe@gmail.com. 

Plačate enako kot v trgovini.  
Stroške pošiljanja krijemo mi.

7000
prodanih 

izvodov

v štirih mesecih

7000
prodanih 

izvodov

v štirih mesecih
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Tabela vrednosti ORAC 
Tabelo objavljamo z dovoljenjem spletnega 
poratala http://oracvalues.com. Na tem naslo-
vu so objavljene aktualne vrednosti meritev 
različnih živil, zbranih iz različnih kredibilnih 
virov. Vrednosti v različnih virih se razlikujejo 
v manjšem odstotku – odvisno od kakovosti 
testiranih snovi. 

zelo visokem, petem mestu, ekološki kakav oziro-
ma nesladkana čokolada z visokimi deleži kakava 
(nad 70 %) pa je na odličnem devetem mestu. 
Prvo naslednje živilo so goji jagode na 16. mestu 
ter pekan orehi na 18. mestu.

Zakaj izpostavljamo živila – preprosto zato, ker 
lahko začimbe uživamo v količinah, ki se merijo z 
grami, pri živilih pa lahko brez tveganja uživamo 
precej večje odmerke. 

O kakavu smo vam v tej številki že veliko poveda-
li, o začimbah govorimo v vsaki številki. Kaj pa je 
sadež AÇAI (Euterpe oleracea), ki se je uvrstil na 
tako visoko mesto med najmočnejšimi antioksi-
danti na planetu?

Sadež açai je majhna, temno vijoličasta jagoda, ki 
raste na palmi vrste Euterpe oleracea v deževnem 
pragozdu ob Amazonki. Zaradi svoje zanimive se-
stave hranil in učinkovin açai že od nekdaj velja 
za »popolno hrano«. Njegovi učinki so vsestran-
ski, in sicer od razstrupljanja telesa, uravnavanja 
telesne teže do izboljšanja prebave. Pri sadežu 
açai je zanimivo, da lahko istočasno deluje na 
različne oksidativne procese. Je dober lovilec su-
peroksidnih ionov ter peroksilnih, peroksinitrilnih 
in hidroksilnih radikalov. S tem mehanizmom 
preprečuje oksidativne poškodbe genetskega 
materiala in varuje tudi pred nastankom rakavih 
obolenj. Ker obenem zmanjšuje oksidativne po-
škodbe lipidnih in proteinskih molekul, ima ugo-
dne učinke pri preprečevanju starostnih nevrode-
generativnih bolezni kot sta tudi Alzheimerjeva in 
Parkinsonova bolezen.

Torej deluje açai dvojno. Najprej tako, da prepreči 
poškodbe tistega, kar že imamo, in obenem tudi 
tako, da v telo pripelje zelo želene snovi. Ker vse-
buje skoraj vse esencialne aminokisline, s tem 
pripomore k boljši regeneraciji telesa, kar čutimo 

Vrsta živila  
(po antioksidativnem 
potencialu)

Vrednost 
ORAC  
(μ mol TE/100 g)

Klinčki, mleti 290.283

Cimet, mleti 267.536

Origano, posušeni 200.129

Kurkuma, mleta 159.277

Akai jagode, posušene z 
zamrzovanjem

102.700

Seme kumine 76.800

Peteršilj, listi, posušeni 74,349

Bazilika, posušena 67.553

Nesladkana temna čokolada 49.926

Kari v prahu 48.504

Seme rumene gorčice 29.257

Ingver v prahu 28.811

Črni poper 27.618

Timijan, svež 27.426

Majaron, svež 27.297

Goji jagode 25.300

Čili v prahu 23.636

Pekan orehi 17.940

Paprika v prahu 17.919

Pehtran, svež 15.542

Korenina ingverja, sveža 14.840

Origano, svež 13.970

Orehi 13.541

Lešniki 9.645

Brusnice, surove 9.584

Hruške, posušene (40 % vlažn.) 9.496

Acai lahko pri nas uživamo v obliki soka, kaše ali pra-
hu. Poiščite sadeže, obdelane s hladnimi postopki. 
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kot več energije. V doto pa pripelje tudi celotno 
paleto vitaminov (A, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, 
C, D, E) in mineralov, dragocenih za razkisanje, raz-
strupljanje in normalno delovanje metabolizma 
(kalcij, magnezij, baker, krom, cink, železo, natrij, 
mangan, selen, bor, kalij, molibden in jod).

Encimi in antioksidanti so odličen tim.
Kaj je tisto, kar pospeši presnovo hrane, ki jo za-
užijemo? Danes vemo, da sta želodčna in žolčna 
kislina le predpriprava materiala. Pravo transfor-
macijo nečesa, kar bi bilo za nas sicer neuporab-
no, v nekaj, kar nam bo dalo vitalnost in energijo, 
naredijo encimi. 

Vse navedene začimbe, ki delujejo na dvig ener-
gije, zato združujejo dva vzvoda. Zraven antio-
ksidativnega delovanja, s katerim nam prihranijo 
energijo, delujejo tudi z encimi, ki pospešujejo 
presnovo in nastajanje celične energije. 

Pomemben košček v tej zgodbi so tudi koencimi. 
To so pomožne snovi, ki pomagajo encimu doseči 
cilj. Vloga koencimov je pri kataliziranju encim-
skih reakcij ključnega pomena, saj pri nekaterih 
encimih proteinski del ne zadostuje za popolno 
reaktivnost. Tako potrebujejo encimi pomoč ko-
encimov, da lahko reakcija poteče. Če so v telesu 
prisotni, je lahko naš energijski izkoristek veliko 
večji.

Najbolj poznan med takšnimi “koencimskimi po-
magalci” je koencim Q10. V naši lastni energijski 
centrali (to so posebni deli celice, ki jih imenu-
jemo mitohondriji) Q10 sodeluje pri nastajanju 
glavnega goriva, ki poganja naše celice, obenem 
pa je Q10 tudi sam po sebi močen antioksidant. 

Antioksidanti so skupinski igralci, zato je dobro, 
da jih je pri isti nalogi prisotnih več. Za Q10 je že 

znano, da najbolje deluje v sodelovanju s sele-
nom ter z vitaminoma E in C. 

Zanimivo je, da je največja koncentracija Q10 v 
srčni mišici. V mladosti ga sami pridelamo v zado-
stnih količinah – s staranjem pa začne naša lastna 
proizvodnja pešati, zato lahko tega dragocenega 
asistenta pri pridelavi lastne energije uživamo kot 
prehransko dopolnilo. 

Tudi kombinacije začimb dosežejo celo do 100-krat 
večje zdravilne učinke, kot če bi uživali le eno samo 
(o tem smo natančno pisali v knjigi Ščepec rešitve).

Prodaja preko spleta 
in v bolje založenih trgovinah 
z zdravo prehrano.

Bio Acai - razstrupite se!

www.acai-slovenia.si
facebook.com/supersadezi 041 251 784

oglas 65 x 50.indd   1 2/14/12   3:29 PM

Že ena pest na soncu posušenih goji jagod pokriva 
dnevne potrebe po vitaminu C in telo poživlja na 
naraven način
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Alfred Vogel (1902-1996), eden najpomem-
bnejših pionirjev naravnega zdravljenja v 
20. stoletju

Do več energije s 
krepčilno močjo 
pšeničnega zrna
Priredila: Adriana Dolinar

Hrana naših dedov v resnici 
ni trpela pomanjkanja
Naši dedje so nam morda pripovedovali, kako so 
v preteklosti živeli mnogo bolj naravno ter se tudi 
mnogo bolj naravno in preprosto prehranjevali. 
Pri tem pa hrana, ki so jo uživali, nikakor ni odse-
vala pomanjkanja, saj v posameznih živilih niso 
manjkale pomembne sestavine, kot se to dogaja 
danes. Danes na žalost hrano večinoma pridelu-
jemo na intenziven način, z vsemi kemičnimi in 
mehanskimi pripomočki. Toliko jo obdelujemo, 
čistimo, predelujemo, konzerviramo, prevažamo, 
steriliziramo itd., da se zares ne smemo čuditi, 
zakaj je, na primer, bela moka sedla na zatožno 
klop, saj nam tako osiromašena s pomočjo »vse-
mogočne industrije« energijo dobesedno krade, 
ne pa daje. 

Neprečiščena, nepredelana, ekološka 
pšenica poka od energije
Drugače pa je, če namesto bele moke v prehrani 
uporabimo celo pšenično zrnje, po možnosti eko-
loško vzgojeno ali celo domače. Obed iz nepreči-
ščene pšenice, ki je bogata z vitalnimi snovmi, je 
lahko nadvse krepčilen in okusen. Zmehčamo jo 
z dušenjem v maslu ali olju (lahko tudi kokosovi 
maščobi), skupaj s čebulo in z okusnimi zelišči. 
Jed iz pšenice se lahko peče tudi v pečici ali doda 
juham kot zakuha. Pšenica, pripravljena kot rižo-
ta, pa je odlična »pšenicota«, je bil mnenja Alfred 
Vogel. Z zelišči začinjena kaša se lahko tudi zmelje 
in speče kot okusna pečenka. Zakaj naravne pše-
nice torej ne bi mogli pripravljati na vse mogoče 
načine? Komur ugaja, jo lahko sladi, na primer, z 
medom in doda mandlje, rozine ter drugo sadje 
in jo zaužije kot sladico. K takšni jedi pa se dobro 
poda domač šipkov čaj, kompot ali pa sveže nari-
bana jabolčna kaša s smetano (lahko tudi s sojino 
smetano).

Podobno kot pšenična zrna lahko seveda upo-
rabimo tudi neprečiščena zrna rži in ječmena, 
le da bodo zadnja nekoliko manj okusna. Za 

Pšenici se ni treba za vsako ceno 
izogibati, kajti neprečiščena in 
na poseben način pripravljena 

ekološka pšenica je lahko odlično 
krepčilo za dvig energije. Alfred 

Vogel je rad poudaril, da se je 
odpornost zdravja kakega naroda 

močno zmanjšala, ko je ta začel 
uživati belo moko, industrijski 

sladkor in druga prečiščena živila. 
Ob uživanju takšne hrane imajo 

ljudje nemalokrat občutek, da je 
ta obilna, razkošna, vsestranska 

in po meri industrializiranega, 
naprednega človeka. Vendar pa 

naše zdravje ob uživanju takšnih 
jedi pravi drugače. Če zrnju pšenice 
za pripravo bele moke odvzamemo 
otrobe in kalček, smo hrano oropali 

dragocenih snovi, kot so vitamini, 
hranilne soli, maščobe, in mnogih 
drugih vitalnih snovi. To pa je tisti 
primanjkljaj, ki lahko na dolgi rok 
vodi v padec imunskega sistema 

in seveda pomanjkanje življenjske 
moči ali energije. Preberite torej, kaj 
je o krepčilni moči pšeničnega zrna 

zapisal Alfred Vogel. 
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odraščajočo mladino, za otroke z volčjo lakoto 
in predvsem za fizične delavce je obed iz nepre-
čiščene pšenice krepilna hrana. Če dodamo še 
dobro sočivje in solato, dobimo odličen polnovre-
den obrok.

Kaleča pšenica, poceni krepčilo
Ko nam zmanjka energije, radi zapravljamo svoj 
denar za draga krepčila. Vendar ali ste vedeli, da je 
zelo poceni in odlično krepčilo lahko prav kaleča 
pšenica ali pa rž in ječmen? Se sprašujete, kako 
kaliti pšenico? Preprosto, pšenično zrnje damo na 
dva do trikrat zloženo vlažno krpo na krožnik. Vse 
skupaj postavimo na toplo in skrbimo, da je krpa 
vedno vlažna. Ko pšenica vzklije in so njeni kalčki 
dolgi približno ½ cm, jo lahko jemo kar tako ali pa 
zmeljemo in pripravimo presno kašo, ki ji lahko 
dodamo med, zmlete mandlje, rozine, datlje in po 
želji še drugo sadje. Kvasina diastaza, ki je v kalč-
ku, bo škrob spremenila. Tako iz visoko molekular-
nega škroba, ki telo obremenjuje, nastane nizko 
molekularni sladkor. Kvasina torej začne proces 
nastajanja slada. Podobno se pripravlja tudi je-
čmenov slad, in sicer s kaljenjem ječmena. Če 
vzkaljena zrna dobro prežvečimo, opazimo, da so 
zares sladka. Prav ta sveži slad pa je z bogastvom 
svojih kvasin (predvsem diastazo) dobro krepčilo! 
Kaljena pšenična semena lahko uživamo tudi z la-
nenim semenom, kar je osnova za krusko – kot jed 
poimenujejo na Švedskem. Ta jed izboljša splošno 
prebavo, predvsem pa izboljša tudi prebavljanje 
drugih škrobnih jedi.

Suhljati ljudje, ki se nikakor ne morejo zrediti, saj 
hrane ne asimilirajo dobro, imajo od takšne hra-
ne izredno korist, saj pripomore k dvigu telesne 
teže. Takšno poceni in dobro krepčilo pa izboljša 
tudi kri in poveča njeno količino. Kdor ob takšni 
hrani uživa še veliko presnega korenčka ali sve-
žega soka korenja in morda opravi še zdravljenje 

s krepčilnim grozdjem, se okrepi poceni in učin-
kovito. Takšna hrana pa je v korist tudi srčnim 
bolnikom, zlasti v kombinaciji z veliko grozdja ali 
grozdnega soka.

V čem je skrivnostna moč pšeničnega zrnja?

Če bi pšenično zrno prerezali po dolžini na po-
lovico, bi v sredini videli belino, ki je večinoma iz 
škroba – od tod bela moka. Na enem koncu pa je 
rumen kalček, ki je nosilec pomembnih vitalnih 
snovi. Ves plašček okrog so otrobi – to je trda ovoj-
nica, ki je čista neprebavljiva celuloza. V plasteh, 
ki so med škrobovimi zrni in celulozo, so številne 
dragocene rudninske snovi. V teh plasteh so tudi 
vitamini skupine B, pa glutin in mnogo aminoki-
slin, ki pripomorejo k obnavljanju naših beljako-
vin. Pšenični kalček vsebuje poleg visoko vrednih 
beljakovin in maščob tudi pomembne fosfate. 
Nekatere fosforne kisline so našim živčnim celi-
cam namreč nujno potrebne. Še pomembnejša 
sestavina kalčka pšenice pa je vitamin E. Med vse-
mi živili imajo pšenični kalčki največ vitamina E. V 
100g dobrih pšeničnih kalčkov je namreč 30 mg 
čistega vitamina E.

Vitamin E ima za razvoj in delovanje rodil bistve-
no vlogo. Zato bi pšenične kalčke morali jesti tudi 
otroci za pravilen razvoj spolnih žlez. Pšenični 
kalčki pa so zaradi te lastnosti lahko odlična po-
moč tudi pri odpravljanju jalovosti, splavov, pre-
zgodnjih porodov, debelosti zaradi nepravilnega 
delovanja jajčnikov, impotence itd. Ker so tako 
moške kot ženske spolne žleze pomembne ne le 
za razplod, temveč tudi za presnovo celega telesa, 
torej za delovanje vseh hormonskih žlez, ima vita-
min E pomembno vlogo tudi za celotno presnovo 
telesa. Tako bomo moči pšeničnih kalčkov veseli 
tudi ob pomanjkanju prožnosti zaradi pretežkega 
dela. 

Zapisi Alfreda Vogla so z založnikovim dovoljenjem 
povzeti iz knjige A. Vogel, Der Kleine Doktor
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Super beljakovine 
za super zdravje
Besedilo: Tajča Pavček

Od vseh presnovnih procesov ima naše 
telo največ težav prav pri prebavi mesa.

Včasih so meso uživali zelo redko in še takrat v 
majhnih količinah. Danes pa je tisto, kar je bilo 
včasih rezervirano za nekaj praznikov na leto, po-
stalo vsakdanja hrana. 

Presnova mesnih beljakovin zahteva zelo močno 
želodčno kislino (dejansko 1.000-krat močnejšo 
kot, denimo, beljakovine iz oreščkov, semen in 
stročnic). Zato našim prednikom niti na misel ni 
prišlo, da bi takšno hrano uživali takrat, ko jih je 
čakalo veliko dela. To so si lahko privoščili le ta-
krat, ko je telo lahko investiralo toliko energije v 
presnovo mesnih beljakovin. 

Danes imamo popolnoma napačno idejo o pome-
nu beljakovin in z njimi posiljujemo celo otroke in 
bolne, vse v napačnem prepričanju, da bodo tako 
močnejši. Dejansko pa jim lahko presnova takšne 
hrane vzame več energije, kot je bo prispevala. 

V tej številki smo že pisali o blagodejnosti jedrc 
in kalčkov. V zadnjem času pa se počasi rehabili-
tira tudi ena izmed najbolj koristnih rastlin vseh 
časov, ki je bila, iz kdo ve kakšnih interesov, dolgo 
odrinjena na rob. 

Konoplja je izredno trpežna in koristna rastlina. 
Uporablja se kot hrana, za gorivo (dizelsko in eta-
nolsko), tkanine, plastike, v avtomobilski industriji, 

farmaciji, … Zraven vsega tega ne obremenjuje 
našega planeta, saj ne potrebuje umetnih gnojil 
ali kakršnih koli škropiv, raste pa resnično povsod, 
saj je zelo nezahtevna rastlina. Zaradi vsega nave-
denega jo uvrščamo med najkoristnejše rastline 
na svetu.  

Konopljina semena vsebujejo zelo dragocene in 
lahko prebavljive beljakovine, ki telesa ne bodo 
zakisale, ob tem pa so v njej še zelo koristne ome-
ga 3 maščobne kisline in redke GLA (gamalino-
lenske kisline) ter vitamina E in D. Zaradi toliko 
dragocenih sestavin je zelo koristna pri vseh civi-
lizacijskih boleznih, od holesterola in debelosti do 
osteoporoze, revmatoidnega artritisa in raka. 

Pa si oglejmo, kako lahko 
konopljo uživamo.
Izbiramo lahko med konopljinim oljem, olu-
ščenimi semeni, neoluščenimi semeni, moko in 
proteini.

Najbolj zaželeno je, da 1 čajno žličko olja spijemo 
zjutraj na tešče. Vsem, ki imate kronične bolezni 
ali katero izmed zgoraj navedenih težav, svetuje-
mo, da to ponovite večkrat dnevno.

Ker pitje olja ne diši vsakomur, sem vam pripravila 
recept za konopljin preliv, ki ga namesto običaj-
nega kisa in olja prelijete po solati.

Konopljin preliv:
Sestavine:
•	 1 skodelica konopljinega olja
•	 ½ skodelice limoninega soka
•	 3 stroki česna
•	 1 žlička soli
•	 1 žlica bazilike (če ni sveže, naj bo posušena)
•	 ½ žlice origana (najbolje svežega, lahko tudi 

posušenega)

Čas priprave: 3 minute

recepti recepti recepti recepti recepti

Vsak drugi četrtek vabljeni 
na: brezplačno predavanje 
o zdravem načinu življenja 
in degustacijo ekoloških 
smoothiejev.

V marcu:  Vse o zelenih smoothijih 
Lokacija: Happy smoothie bar, Dunajska 56, 
Predava: Tajča Pavček 
www.happy-smoothie.com; 

Drage dame, za dan žena si podarite 
razstrupljanje vašega telesa z zelenimi 
smoothieji po metodi Victorije Boutenko 
v Termah Snovik (od 9.-11.3.). Program vodi 
Tajča Pavček (www.terme-snovik.si)
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Vse skupaj zmiksamo v močnem mešalcu. Česar 
ne porabimo takoj, lahko hranimo v hladilniku v 
stekleni embalaži od 4 do 5 dni.

Solato si pripravimo čim bolj raznoliko, po vrhu 
pa jo potresemo z dvema žlicama konopljinih 
semen.

Smothie iz konopljinih proteinov
Kot vmesni obrok si lahko pripravimo smoothie iz 
konopljinih proteinov. Zelo dobrodošel bo zlasti 
pred ali po športni dejavnosti.

Za 0,5 litra smoothieja potrebujemo:
•	 1 banano
•	 1 hruško (hruško lahko nadomestimo s 

katerim koli sadjem)
•	 1 žlica konopljinih proteinov
•	 2 datlja
•	 ščepec cimeta
•	 2 dcl vode

Dobro zmiksamo (zblendamo) v močnem mešal-
cu in postrežemo.

Čas priprave: 2 minuti

Ker smo Slovenci izredno sladkosned narod, sem 
vam pripravila izredno dobro in zdravo sladico, ki 
pa vam je kljub temu ni treba pojesti preveč na-
enkrat. Sicer vsebuje veliko zdravih maščob, ki pa 
lahko kljub temu obremenijo našo presnovo, če 
jih zaužijemo v veliki količini.

Presna »čokolada« s konopljo
Sestavine:
•	 500 g makadamije
•	 18 datljev
•	 ½ skodelice oluščenih semen jedilne konoplje
•	 4 žlice surovega kakava v prahu

Priprava:
Najprej do gladkega zmeljemo makadamijo (ne-
namočeno) v multipraktiku, dodamo datlje in 
kakav, še nekoliko zmiksamo, na koncu dodamo 
še konopljo in vklopimo multipraktik ravno toliko, 
da se semena porazdelijo.

Vse skupaj zvrnemo na višji pladenj ali posodo, z 
žlico potlačimo, tako da bo debelina mase pribli-
žno 0,5–1 cm. Postavimo v hladilnik za vsaj 2 uri, 
nato pa lahko sproti režemo kocke ali pa z mo-
delčki za piškote pripravimo različne oblike sla-
stne čokolade. Čas priprave: 5 minut

recepti recepti recepti recepti recepti 

Presna konopljina linija
•	 konopljino	olje	(250	ml	in	500	ml)
•	 presni	namaz
•	 proteini
•	 semena

Zastopa in prodaja:
Ekolife	natura	d.o.o.	
Motnica	5,	Trzin
E:	podpora@ekolife.si
M:	040	845	996
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Sladkor – 
prekletstvo v belem
Besedilo: Sabina Toplovec

Čeprav sladkor ni priznan kot sredstvo, 
ki povzroča odvisnost, pa vemo, da se 
število odvisnežev od njega močno 
približuje številu prebivalstva v razvitem 
svetu. 

Bolj kot si tega ne priznamo (tipično za odvisni-
ke), bolj posegamo po sladkem. Industrija si vese-
lo mane roke, mi pa trpimo pod težo kilogramov 
in bolezni, ki si jih z uživanjem sladkega naložimo 
sami.

Sladkor je marsikomu položen že skoraj v zibko. 
Tako nekatere sodobne mamice svojim dojenčk-
om ponujajo instant čaje, piškotke za dojenčke, 
sladke kašice. In še preden se otrok osvobodi 
pleničke, natančno pozna vse vrste sladkarij. Prva 
lekcija pogojevanja se zaključi s sladko nagrado, 
najmanj z bonbončkom, nato pa se „razvoj“ le še 
stopnjuje. Precej žalostno, če vemo, da otrok za 
tovrstno odvisnost ni kriv sam. Ko prižge prvo ci-
gareto, pa čeprav že pri desetih, precej bolje ve, 
da kajenje povzroča odvisnost.

Kje vse tiči sladkor?
Ste vedeli, da povprečen Evropejec na dan v pov-
prečju zaužije čez trideset žličk sladkorja? Preden 
vam postane slabo, ko jih v mislih zlagate na kup 
in nejeverno zmajujete z glavo, pomislite, kje vse 
se sladkor nahaja, da je dnevna bilanca takšna, 
kakršna je. Odgovora na to vprašanje večina za-
gotovo ne pozna. S tem pa je ukana proizvajalcev, 

ki beli strup spretno zapakirajo pod kup drobno 
natisnjenih in povprečnemu človeku povsem ne-
jasnih imen (koruzni sirup, glukozni sirup, frukto-
za, laktoza, dekstroza, maltoza, različna umetna 
sladila, ...), dosežena. Sladkor je danes prisoten 
skoraj v vseh izdelkih na prodajnih policah, tako 
tudi, denimo, v kruhu, solatnih prelivih, čipsu 
(prav ste prebrali, če mu ne bi bil dodan sladkor, 
ga zaradi ogromne količine soli nihče ne bi hotel 
niti poskusiti), klobasah, juhah, kislih kumaricah, 
vseh pripravljenih jedeh, ... 

Sladkor je čist ogljikov hidrat brez vitaminov in s 
prav toliko minerali. Ko jemo takšno prazno hrano 
(bolje rečeno polnilo), si telo pomaga tako, da mi-
nerale in vitamine črpa iz zalog v telesu. Se vam 
ne zdi to bolj praznjenje kot polnjenje baterij?

Ampak telo sladkor nujno potrebuje!
Res je, vendar mu moramo tega zagotoviti z živili 
v nepredelani obliki. Če, denimo, zaužijete celo 
sladkorno peso, niste zaužili le sladkorja, temveč 
tudi balastne snovi, vitamine in minerale. Narava 
postreže z vsem, kar človek potrebuje. In telo s 
tem, ko mu ponudite celotno rastlino, sadje, žito 
in drugo, pridobi več kot dovolj sladkorja.

Ali obstajajo dobri sladkorji?
Ozaveščeni beli sladkor nadomeščajo z različnimi 
sladkornimi nadomestki. Čim bolj kompleksno in 
z minerali založeno sladilo je, toliko bolje. Tako 
med boljše uvrščamo javorjev sirup, melaso, zgo-
ščene sokove, suho sadje in rožiče. 

Kljub temu, da zadnji štirje sladkorni nadomestki 
telesa ne zakisajo in vsebujejo precej dragocenih 
hranil, imajo vsi še vedno to slabo lastnost, da v 
telo pripeljejo preveč (nepotrebnih) kalorij. 
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Pozabite na umetna sladila
S sladkanjem verjetno najpogosteje povezujemo 
kopičenje odvečnih kilogramov. Pod pretvezo, da 
bomo kljub sladkanju bolj vitki, se je industrija že 
pred desetletji domislila umetnih sladil. Skoraj is-
točasno so se pojavila tudi svarila pred uporabo 
sladil in študije, ki so dokazovale, da ljudje ob na-
domestitvi sladkorja s sladili niso nič bolj vitki – 
kvečjemu nasprotno. Tako se je plemeniti namen 
izjalovil pod težo pretežkega, obenem pa kronič-
no bolnega prebivalstva. Tudi stališče Zveze po-
trošnikov do umetnih sladil je pod težo dokazov 
zdaj odklonilno. Vsa umetna sladila so označili kot 
tvegana.

O dokazih, kako zelo škodljiva so nekatera sladila 
(denimo aspartam), pa danes čivkajo že vrabci na 
strehah. Če jih želite slišati, pobrskajte po spletu, 
vendar si vzemite dovolj časa, saj je gradiva na to 
temo resnično ogromno. 

Dolgo pričakovana stevija*
V luči vsega napisanega je res dobra novica, da 
je v Evropi končno dovoljena prodaja Stevie. Za 
vse ljudi, ki prisegajo na zdrav način življenja, in 
tiste, ki se zavedajo, da je izvor zdravja v naravi, je 
stevija tako rekoč »od boga dana« zamenjava za 
vse nevarne in umetne nadomestke sladkorja ter 
izdelke kemične industrije. Dejansko gre za narav-
no sladilo brez ogljikovih hidratov. 

Razmišljujoč človek se vpraša, zakaj izvlečki iz ra-
stline stevije prihajajo v uporabo šele zdaj, čeprav 
je sladkoba te rastline poznana že več kot 500 let. 
Odgovor je, na žalost, v človeškem pohlepu in že-
lji po dobičku.

Dokler je bila stevija uporabljeno sladilo, ki so ga 
poznali le reveži, to nikogar ni motilo. Ko pa je 
njegova priljubljenost začela naraščati tudi v raz-
vitem svetu, je to pričelo motiti sladkorno indu-
strijo. Predvsem je to zmotilo mogočno industrijo 
umetnih sladil v ZDA, ki se je odločila prevladati 
na trgu sladil, obenem pa v kali zatreti vse posku-
se zagovornikov stevije, da bi njene sladke izvleč-
ke uvrstili na jedilnik.

Sprožene so bile različne manipulativne zgodbi-
ce, od špekulacij, da stevija povzroča raka, do tr-
ditev, da škoduje plodnosti. Tako je leta 1991 FDA 
prepovedal stevijo, saj naj bi bila nevarni dodatek 
za živila. Prepoved uporabe stevije je temeljila na 
pomanjkanju dokazov o njeni neškodljivosti in 
ne na podlagi dokazov o njeni škodljivosti, kar je 
kontradiktorno. (Radi bi videli da uradne ustano-
ve enako logiko uporabijo tudi pri oceni tveganja 
gensko spremenjene hrane!)

Zakaj gonja proti steviji?*
Ne le, da je stevija naravna in slajša od »ume-
tne« konkurence, je tudi varnejša in ima mnogo 
pozitivnih učinkov na človeški organizem. Npr. 
aspartam lahko povzroči zakisanost organizma, 
glavobol, omotičnost, slabost in je kancerogen. 
Pri steviji niti ena raziskava, opravljena do danes, 
ni potrdila, da bi imela ta škodljive učinke.

Na tisoče poskusnih živali so v stotinah študij 
hranili z od 250- do 1250-krat večjim odmerkom 
steviozida od tistega, ki ga v povprečju zaužije 
človek. Izsledki so pokazali, da stevija niti v očitno 
pretiranih količinah nima negativnih učinkov. 

Ni zanemarljivo dodati dejstva, da kljub nekaj de-
setletij intenzivne uporabe stevije na Japonskem 
ter nekaj stoletij uporabe v Južni Ameriki niso po-
znani primeri, da bi stevija povzročila bolezenska 
znamenja. Z njo sicer ne moremo zamenjati vseh 
oblik in načinov uporabe sladkorja, zagotovo pa 
bo z vključevanjem tega sladila v našo prehrano 
breme »sladkih grehov« manjše kot doslej. 

* Besedilo o steviji je citirano s spletne strani www.
sunstevia.si, kjer si lahko preberete še veliko več o 
zgodovini, raziskavah, zdravilnih učinkovanjih in 
mnogih drugih koristnih informacijah o steviji. 
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Ali nam energija 
uhaja skozi 
črevesje?
Besedilo: Adriana Dolinar 

Ste siti preizkušanja različnih super 
pripravkov, saj nobeden izmed njih 
ne povrne zares vašega primanjkljaja 
energije? Da bi pomirili svojo jezo in 
si povrnili energijo, je dobro preveriti, 
ali vam morda energija ne uhaja skozi 
črevesje? 

Če je vaša črevesna flora prizadeta, vam namreč 
za dvig energije ne bodo pomagali niti najboljši 
tovrstni pripravki. Ko se torej trudite oslabljeni 
organizem okrepiti, ne pozabite tudi na krepitev 
črevesne flore. 

Črevesna flora – »nujni člen 
v proizvodnji energije«
Črevesna flora je en do dva kilograma težak »or-
gan«. Sestavlja jo zelo pestra druščina koristnih 
mikroorganizmov, med katerimi so tudi nam 
najbolj poznane mlečnokislinske bakterije, kot 
so npr. Lactobacillus acidofilus ali Bifidobacteria 
bifidum. 

Kadar je črevesna flora funkcionalna, nimamo pre-
bavnih motenj in je konsistenca blata normalna. V 
črevesni flori je torej dovolj koristnih probiotičnih 
bakterij, kar nas lahko ubrani številnih, tudi hujših, 
težav z zdravjem, kot so, denimo, težave s Candido 
albicans, s sindromom razdražljivega črevesja, te-
žave s padcem imunskega sistema, z alergijami, s 
holesterolom, s krvnim pritiskom itd. 

Navedene obrambne zasluge pobira funkcional-
na črevesna flora med drugim tudi zato, ker po-
maga pri razgradnji hrane in prenosu vitalnih sno-
vi iz zaužite hrane prek črevesne stene v telo. Brez 
koristnih mlečnokislinskih bakterij in desnosuč-
nih mlečnih kislin, ki jih te bakterije proizvajajo, je 
takšen prenos vitalnih snovi za obnovo, gradnjo, 
čiščenje, …, telesa močno zavrt. Iz hrane (pa naj je 
ta še tako dobra) enostavno ne dobimo koristnih 
rudnin in vitaminov. Ker torej ni učinkovitega 
pritoka vitalnih snovi v telo in odtoka odpadkov, 
strupov iz njega, se tudi naša energija s pomočjo 
hrane ali prehranskih dopolnil ne more okrepiti. 

 

Korenito čiščenje celotnega organizma 
 

PAPAJA - REZINE 
iz zelenih plodov tropske papaje 

 pospešujejo presnovo maščob in beljakovin na 
najbolj naraven način 

 čistijo, razkisajo in vitalizirajo ves organizem 
 naravna pomoč pri hujšanju, napenjanju in 

drugih težavah s prebavo 
 naravno sredstvo proti črevesnim zajedavcem 

Prodaja 
prodajalne z zdravo prehrano in Sanolabor 

spletna trgovina: trgovina.pharmos.si 
 

Informacije in svetovanje:  
Princeton, d.o.o., tel. 041 760 809, 

www.pharmos.si, vida.gorjanc@pharmos.si 
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Kako črevesno floro okrepiti?
Da bi naša črevesna flora ponovno postala funkci-
onalna, moramo zanjo poskrbeti na več načinov. 
Pri tem upoštevajmo, da je za dolgotrajen uspeh 
treba odpraviti vse, kar ruši ravnovesje prebavil, 
katerih sestavni del je tudi črevesna flora.

Zato ne pričakujmo trajnih uspehov, če bomo na 
fizičnem ravni naredili veliko na psiho-socialnem/
duhovnem pa malo. Kdor je namreč neprestano 
pod stresom in v skrbeh, žalosten itd., blokira na-
ravno pretočnost energije skozi telo in nenazadnje 
tudi skozi prebavila. Če ta nimajo dovolj energije 
za svoje polno delovanje, bodo motnje črevesne 
flore še vedno bolj ali manj prisotne, kljub idealni 
prehrani ter uživanju pre- in probiotikov.

Pomembno je tudi popaziti na ustrezno hidraci-
jo telesa, sicer s premajhnim vnosom vode v telo 
tvegamo zaprtje, zakisanost in posledično ruše-
nje črevesne flore. Popijmo torej med 2 in 2,5 litra 
vode, če seveda srce in ledvice delujejo normalno. 

Dihanje in zmerna telesna dejavnost masirata 
prebavila ter podpirata njihovo prekrvavitev in 
delovanje, kar posredno ugodno deluje tudi na 
črevesno floro. 

Uživanju antibiotikov, kortikosteroidov, kontra-
cepcijskih sredstev, …, ki koristne mlečnokislin-
ske bakterije dobesedno pokosijo in omogočijo 
glivicam prosto pot, se lahko marsikdaj izogne-
mo. Namesto takšnih snovi raje poiščite pomoč 
v naravnih sredstvih in metodah, ki ne uničujejo 
naših koristnih bakterij. Veliko informacij, kako, 
denimo, na naraven način odpraviti težave s pre-
hladi, prebavili, sečili in ušesi, smo zapisali v knjigi 
Vojna ali mir z bakterijami, ki jo lahko prelistate na 
www.zazdravje.net. 

Vsakršno motnjo v prebavi in konsistenci blata 
(napenjanje, vetrovi, driska, zaprtje, vnetje zadnji-
ka, hemoroidi, …) vzemite resno in jo čim prej od-
pravite na naraven način, kajti motnje v prebavi 
so lahko povezane tudi z motnjami v stanju čre-
vesne flore.

Na dolgi rok se je treba odpovedati jedem, ki hra-
nijo pretežno naše glivice, nas in naših koristnih 
mlečnokislinskih bakterij pa ne. To je načeloma 
prehrana, polna rafiniranega sladkorja in moke. 
Uživanje sladkorja namreč zavre razmnoževanje 
koristnih bakterij, nahrani pa druge nekoristne 
bakterije in, denimo, glivice. Prav tako črevesni 
flori ni v pomoč hrana, ki zakisa ali pa je polna to-
ksinov, konzervansov itd.

Hrana, od katere bodo imele koristi naše probio-
tične bakterije in s tem tudi mi sami, je naravna, 
ekološka hrana, pretežno bazična in polna vital-
nih snovi. Predvsem pa v njej za ohranjanje zdrave 
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Del ponudbe predstavlja tudi priznana 
blagovna znamka Krepko. Vsi izdelki 
omenjene blagovne znamke so iz 
slovenskega ekološkega mleka, ki ni 
homogenizirano in prihaja iz ekološko 
kontroliranih pašnikov na Notranjskem, 
s Krasa in z vodovarstvenega območja 
v Gotenici. Njihovi bio izdelki ne 
vsebujejo pesticidov, antibiotikov, 
hormonov in drugih dodatkov.

V trgovinah Tuš vam na bio policah 
ponujamo širok izbor mlečnih izdelkov 
priznanih proizvajalcev: Mlekarna 
Krepko, Ljubljanske mlekarne, Mleko 
Vipava, Schwarzwälder in drugi. 
Njihovi izdelki vključujejo ponudbo 
bio mleka, skute, jogurtov, kisle 
smetane, bio masla, bio trajnega 
mleka in različnih vrst tofujev.

Izberite za vaše najbližje le 
najboljše, izberite Bio!

www.tus.si



črevesne flore ne sme manjkati desno sučne mleč-
ne kisline, vlaknin, probiotičnih bakterij in ostalih 
snovi, ki črevesno floro krepijo. Te snovi najdemo 
v dobri domači sirotki, kisavi, koncentrirani sirotki 
Molkosan, kefirju, jogurtu, naravno kisanem zelju, 
kisli repi in v probiotičnih pripravkih. Ko enkrat v 
svojih prebavilih naselite dovolj bakterij, jih je tre-
ba tudi ustrezno hraniti in vzdrževati v dobri kon-
diciji. Za dobro prehrano črevesne flore poskrbijo 
prebiotiki. To, kar imenujemo neprebavljivi slad-
korji in vlaknine, je v resnici popolna in nujna hra-
na za naše prijateljske bakterije. Odlična čistilka in 
vzdrževalka zdrave črevesne flore je tudi ena vrsta 
zelene papaje (Veravita papaya), ki vsebuje enci-
me, ki pospešujejo razgradnjo vsega tistega, kar 
tako rado gnije v našem črevesju. Ob tem pa vse-
buje papaja tudi dragocene vitamine in rudnine s 
katerimi telo poživlja in razkisa. 

Na kaj moramo biti pri krepitvi 
črevesne flore še posebej pozorni
Pri izbiri hrane in/ali prehranskih dopolnil za kre-
pitev črevesne flore je dobro vedeti, kako jih izbi-
rati tudi glede na trenutno stanje črevesne flore, 
da bomo imeli od njih največ koristi. 

Kadar, na primer, črevesno floro le vzdržujemo, je 

dovolj redno ali občasno uživanje zgoraj navede-
ne hrane in napitkov z relativno nizko vsebnostjo 
pre- in probiotikov. Prebiotiki (desno sučna mleč-
na kislina, vlaknine, inulin, …) so hrana za čreve-
sno floro, prebiotiki (Bifidus, Acidofilus itd.) pa so 
»seme« za obnovo črevesne flore. 

Če imamo blage prebavne težave, je smiselno uži-
vanje prej navedene hrane in napitkov povečati.

Kadar pa je črevesna flora huje prizadeta (antibi-
otiki, rotaviroza, zaprtje, driska, težave s Candido, 
…), pa je smiselno, odvisno od obsega težav, uži-
vati tudi močnejše pre- in probiotike. Med moč-
nejše prebiotike, na primer, sodi koncentrirana, 
fermentirana sirotka Molkosan, ki preprečuje ra-
zvoj patogenih organizmov v črevesju. Pomagajo 
tudi večji odmerki yacona in papaje. 

Med močnejše probiotike, kot so, denimo, jogurt 
ali kefir, pa sodijo pripravki v praških, ampulah, 
tabletah, kapsulah ipd. z vrstno različnimi in učin-
kovitimi probiotičnimi bakterijami. Vsebnost kori-
stnih bakterij je v njih bistveno večja kot v jogur-
tih, kefirjih ipd., zaradi česar lahko hitro obnovijo 
prizadeto črevesno floro. 

Kadar je naša črevesna flora v precej slabem sta-
nju, je najbolj idealno uživati pre- in probiotike 
skupaj. Sicer pa nujno vsaj močne probiotike. 

Uživam v življenju, uživam Yogermino!
za otroke za odrasle

probiotiki, prebiotiki in vitamini
     

• poskrbijo za ravnovesje črevesne flore
• pri zdravih ljudeh, pa tudi pri tistih
• ki imajo prebavne motnje
• oslabljen imunski sistem
• med in po zdravljenju z antibiotiki
• ob hujšanju, stresu, sončenju in na potovanju

Yogermina ne vsebuje:
• laktoze, glutena, kvasovk, GSO, alergenov
•  uživajo jo lahko tudi otroci, ki imajo alergije 

in laktozno ali glutensko intoleranco
Neodvisni TEST Zveze potrošnikov Slovenije potrdil ustreznost kapsul 
YOGERMINA . Rezultati testa so objavljeni v reviji VIP (VIP okt. 2009, 
str 21-22).

Primerna za vso družino, doma  
in na potovanju.

Za vas v lekarnah in prodajalnah Sanolabor!

w
w

w
.bio-m

edico.si
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Moč semen
Besedilo: Marija Kočevar Fetah

Neko vroče poletje nas je oče peljal 
na sprehod. Hodili smo po drevoredu 
mogočnih kostanjev, ki so kot ogromen 
senčnik hladili pločnik. Moj bratec se 
je zamaknjeno zazrl v košato drevo in 
vprašal:  »Kako je nastalo to drevo?« 

»Zraslo je iz semena,« je odgovoril oče.
»A tisto drugo tudi?« »Tudi.« »Kaj pa grmovje in 
rože?« »Vse rastline so zrasle iz semen.« »Kako pa 
ve, kaj mora zrasti, kostanj ali smreka ali jablana?«
»Za vsako rastlino je drugačno seme in v njem vse 
piše.« Potem sva z bratom zbirala semena divjega 
kostanja in jih zakopala na dvorišču. 

Že odkar je človek nehal biti nabiralec in je začel 
gojiti svojo hrano, se uči izbirati in gojiti

rastline. V neposrednem stiku z naravo so semena 
kot most med vegetacijskimi dobami, kot oblju-
ba letine in obilja tudi za naslednja leta. Semena 
ohranjajo življenje tudi v času, ko življenje in rast 
nista mogoča, premostijo mraz, sušo in temo. V 
sebi nosijo zapis o novi rastlini, ki bo iz njega na-
stala. Kako visoka bo, kakšne veje in koliko jih bo 
imela. Koliko bo na njih listov, kakšne oblike bodo, 
kdaj se bodo razvili in kdaj odpadli. Govori tudi o 
njenem življenju. Določa, kako bo reševala težave, 
odganjala zajedavce, plenilce, kako bo preživela 
sušo, mraz ali povodenj, kakšne plodove bo rodi-
la in kdaj. Seme je majčken mikročip, v katerem 
je več informacij, kot jih lahko shranijo najnapre-
dnejši izdelki »Silicijeve doline«.

Ni čudno, da je narava človeku za hrano dala se-
mena in plodove. V njih je shranjena neizmerna 
energija za življenje in učenje. Ne pozabimo, da 
ne prehranjujemo zgolj svojih mišic in kosti, tem-
več tudi možgane in svoja subtilna telesa. 

V naši prehrani so najbolj prisotna semena žit. 
Zahodnjaki uporabljamo več vrst pšenice, ovsa, 
koruze in ječmena, na vzhodu pa uporabljajo več 
vrst riža in stročnic. Z mletjem semen v moko se v 
nekaj tednih izgubi velik del vitalnosti tega živila 
in ostane le škrob ter nekaj mineralov. Malo več 
energije se ohrani pri ajdovi in proseni kaši ter pri 
stročnicah, ki jih večinoma uživamo v obliki zrn. 
Dan pa bi morali začeti z energijo sonca, ki v nas 
prebudi radost in ustvarjalnost. Najboljši zajtrk so 
zato jedrca in/ali sadje.

Semena ali jedrca, ki jih kupujemo, so ponavadi 
v spečem stanju in čakajo na ugodne razmere za 
kaljenje. Njihova dolžnost je, da od konca ene do 
začetka naslednje vegetacijske dobe varujejo kal-
ček in ves genski material za novo rastlino. Prav 
tako ji morajo zagotoviti prvo hrano in zaščito, 
ki jo bo rastlinica potrebovala, preden razvije 
korenino.

Semena imajo v sebi tudi zaščitne snovi, ki jih 
varujejo pred gnitjem, plesnimi, prezgodnjim ka-
ljenjem in nekaterimi škodljivci. Bolj ko je seme 
bogato z beljakovinami, močnejšo obrambo ima. 

Zbudite moč, ki spi v semenu
Ko seme namočimo v vodo na sobni temperaturi, 
spodbudimo pogoje za k a l j e n j e . 
Po nekaj urah bo 
seme oživelo. 
Istočasno se 
v vodi razgra-
dijo zaščitne 
snovi, ki so 
za nas po-
gosto to-
ksične in 
napenja-
jo. Takrat 
vodo odli-
jemo. Seme je tako 
dobilo impulz, da so pogoji 
ugodni, in rast se začne. V tem trenutku vsebuje 
največ vitaminov in encimov, škrob pa se je raz-
gradil v preprostejše sladkorje (monosaharide). 
Kaleča semena so najbolj bogata vitalna hrana, 
ki ne redi. Močno izboljša umske sposobnosti, 
nahrani živčevje, saj vsebuje veliko vitaminov 
skupine B. Kalcij, železo in drugi minerali so v or-
ganski – kelatni obliki, ki jo telo z lahkoto sprejme 
in minerale vgradi tja, kjer jih potrebuje. (Kelatna 
oblika železa je takšna, da je na sredini molekula 
železa, okoli nje pa dve aminokislini. Podobno je 
s kalcijem.)

Preprost zajtrk si pripravimo, če zvečer namočimo 
eno pest mandljev, zjutraj pa jih le operemo in 
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pojemo. Še olupiti jih ni treba. Zraven lahko poje-
mo kakšno suho ali sveže sadje. Tak zajtrk seveda 
zahteva dobro žvečenje, s tem pa spet ohranimo 
zdrave zobe in čeljust. Ne bomo potrebovali žve-
čilk, saj narava tako odžene neprijeten zadah. 

Kaleča žita so prav tako vedno dobrodošla hrana, 
še posebej v kombinaciji s suhim sadjem.

Tudi kadar kuhamo semena, je pomembno, da jih 
namakamo. Žita tako lepše nabreknejo in se pri 
kuhanju zmehčajo. Vodo od namakanja odlijemo 
proč in jih kuhamo v sveži vodi. Pšenico, piro, oves 
ali ječmen pustimo vreti le nekaj minut v pokriti 
posodi, nato ogenj ugasnemo in pustimo. Med 
kuhanjem lahko dodamo kakšno osvežilno za-
čimbo, kot je janež, za boljšo prebavo škrobov pa 
malo kurkume in ingverja. To lahko naredimo zju-
traj, preden gremo v službo. Popoldne nas bo že 
čakala na pol pripravljena jed. Kuhano žito lahko 
v hladilniku počaka nekaj dni. Vsak dan vzamemo 
proč le toliko, kot potrebujemo. 

S stročnicami bodimo natančni
Pri stročnicah moramo biti še posebej pozorni. 
Te namreč vsebujejo veliko beljakovin (28–46 %), 
zato so še bolj opremljene z naravnimi fungicidi in 
insekticidi. Te snovi so za nas nekoliko strupene ali 
pa povzročajo motnje delovanja ščitnice. K sreči 
pa se med 12- do 24-urnim namakanjem razgra-
dijo. Še bolj temeljito jih uniči visoka temperatura 
– kuhanje vsaj 15 minut. Nekatere sorte fižola in 
rumeno sojo pa je treba kuhati dlje – tudi eno uro 
ali več. Surovih kalčkov stročnic ni priporočljivo 
uživati. Vedno jih vsaj poparite: prelijte jih z vrelo 
vodo za 20 sekund, nato operite še z mrzlo vodo.

Strah, da se bodo hranilne snovi izgubile med na-
makanjem, je odveč. Prav v tem času se namreč 
vsebnost vitaminov in encimov poveča tudi do 
sedemkrat. Čas kuhanja je krajši, zato bodo izgu-
be manjše, kot če bi kuhali brez namakanja. To ve-
lja tudi za lečo, ki je vedno kuhana v 10 minutah. Z 
namakanjem ji bistveno izboljšamo prebavljivost 
in odstranimo napenjanje.

Pri kuhanju ne pozabimo na začimbe. Stročnicam 
vedno dodamo nekaj, da preprečimo razvoj bak-
terij, ki razkrajajo beljakovine. Lovorjev list, rož-
marin, kumino, zrno popra lahko damo zraven že 
na začetku, proti koncu kuhanja pa šetraj, origa-
no, timijan ali baziliko.

Solimo vedno šele takrat, ko že končujemo pripra-
vo jedi. Sol spremeni razmerje elektrolitov v vodi. 
Če hočemo, da se seme odpre in zmehča, v vodo 
ne smemo dodati soli, če pa hočemo, da se ne raz-
kuha – tako kot krompir v kosih ali testenine, pa 
vodo solimo.

Vsako seme ima nekatere posebnosti, zato z 

MLINI IN KOSMIČNIKI, SOKOVNIKI
Poleg že znanih žit vam nudimo tudi pražita kot 
so kvinoja, pira, kamut, amarant, emmer, canicua, 
proso, ajda, vse v biološki kvaliteti.

USTVARITE 
SI SVOJ 
VITAMINSKI 
VRT V 
KUHINJI 
TAKO POZIMI 
KOT POLETI

Prav tako vam nudimo tudi  
več vrst semen za pripravo  
kalčkov, kot so rukola, alfa  
alfa, meti in rdeča redkvica.

Informacije, servis in naročila:
MEDIACOR, d.o.o., Obrtniška ul. 9, 
Šmarje pri Jelšah, T.: 03 817 11 70
Trgovina ZDRAVO: TC Celeiapark
Aškerčeva 14, 3000 Celje, T.: 03 544 14 60

www.zdravahrana-biotop.si
mediacor.celje@siol.net

Študija ameriške Univerze v Pensilvaniji je dokazala, 
da je v kalčkih 5-krat več vitaminov kot v semenih, iz 
katerih so nakaljeni.

Ko zaužijemo pol kozarca kalčkov, je v njih toliko 
vitamina C, kolikor bi ga zaužili v šestih kozarcih po-
marančnega soka. 
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vsakim ravnamo nekoliko drugače. Nekatera so 
bolj okusna in prebavljiva, če jih nekoliko prepra-
žimo, tako kot lešniki, orehi ali sezam. Spet drugih 
ne smemo segrevati, saj bi jih poškodovali – lan, 
konoplja, sončnice. Lan in konoplja vsebujeta ve-
liko omega 3 maščob, ki jih želimo zaužiti v naj-
bolj izvirni obliki.

Pri semenih je najbolj pomembno, kako vitalna 
so, koliko so sposobna kaliti. Tako seme je vedno 
živo in v sebi nosi zapis milijonov let, ki poteka 
neprekinjeno od začetka do danes. Življenje je 
večno in vedno najde pot, mi pa ga poskušamo 
razumeti in dojeti, da je okoli nas vedno obilno 
poskrbljeno za tiste, ki hočejo videti.

Kaljenje za začetnike
Če ste začetnik, priporočamo kaljenje sončnic (potrebujejo 
le dva dni in jih uživamo, takoj ko pokažejo kalček), kvinoje 
(tudi to seme je nakaljeno že v dveh dneh), ajde (2–3 dni) 
ali redkvic (za žetev so pripravljene v 3–4 dneh). Kalčki red-
kvice imajo 29-krat več vitamina C in štirikrat več vitamina A 
kot mleko, vseh vitaminov skupaj pa kar 39-krat več kot zrele 
redkvice. 

Ko boste dobili malo več izkušenj in poguma, se lahko loti-
te tudi pridelave kalčkov, ki zahtevajo 5–6 dni nege. Za vse 
kalčke so zelo priročni kalilniki, ki zagotavljajo optimalno vla-
žnost in odcejanje semen. 

Uporaba kalilnika je primerna za redkvice, lečo, sladki komar-
ček, rdeče zelje, sončnice, zeleni fižol mung. Edino semena, ki 
izločajo sluz zahtevajo drugačen tretma (kreša, gorčica, lan...)
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Dobrega ni nikoli preveč, zato 
smo družino izdelkov znamke 
Mercator Bio dopolnili z novimi 
izdelki, ki jih lahko uživate kot 
prigrizek, dodatek k različnim 
jedem ali z njimi obogatite 
obrok.

Naravno 
odlično!

Mislimo 
zdravo.

NOVO
na naših policah!



Za več moči
Besedilo: Dario Cortese

V sklopu raznovrstnih okrepčil zdravja in 
dviga telesne energije je prijetno, če se 
spomnimo prahrane, torej ne sodobne 
prehrane, temveč pra-hrane. 

Kaj smo jedli nekdaj? Resda vse, torej tako hrano 
rastlinskega kot živalskega izvora, in med slednjo 
predvsem nemalo žuželk, ličink in podobnega 
drobnoživlja, vendar je bila tista prva pomemb-
nejša, kajti preden smo ujeli mamuta, je lahko 
lakota trajala kar nekaj mesecev. Nenazadnje niti 
žuželke, kolikor užitne že so skoraj vse po vrsti, 
niso vse pri miru … Divja zelenjava pa ne beži (ra-
zen kopriv, ki bi lahko, če ne bi imele korenin) in 
je vedno pri roki, le zraven moramo biti. Še vedno 
je tu, v svoji izvorni podobi in hranilni moči, vse 
naokoli in prav zastonj, čeprav se v gojenih in pre-
hransko zmerno do močno okrnjenih različicah 
prodaja vsepovsod. Torej ste vabljeni v svet hrane 
– prahrane, v katerem že smo, čeprav morda ne 
vemo zanj. V tokratnem primeru predvsem z vidi-
ka krepitve organizma in telesnih moči.

Ob koncu zime se radi ukvarjamo s spomladansko 
utrujenostjo, s pomanjkanjem energije in z drugi-
mi nepomembnimi stvarmi. 

Zakaj? Odgovorimo iskreno: 

•	 Koliko časa smo zunaj, vsak dan, na svežem 
zraku in v gibanju? Dve, tri ure ali več?

•	 Koliko časa, vsak dan, sedimo 
za svojim tako imenovanim »do-
mačim pomočnikom«, naj je to 
PC ali Mac, da televizije sploh 
ne omenjamo? (Orientacijske 
dnevne ocene ur tukaj nalašč 
niso navedene.)

•	 Koliko časa preživimo na tako 
imenovanem delovnem mestu? 
V kakšnem zraku? V kakšnem 
delovnem ozračju?

•	 Koliko časa sploh smo? 

Ne smemo namreč pozabiti, da 
vsem sodobnim kulturnim, teh-
nološkim in drugim dosežkom 
navkljub naše fizično telo še 
vedno živi v kameni dobi. Žejno 
je, pa tudi lačno. Vendar pravih 
stvari, to je resnične pijače in re-

snične hrane. Da o še pomembnejših dejavnikih 
za nadgradnjo fizičnih sestavin prehrane in zdra-
vega življenja, torej o duševni hrani in resnični to-
plini med vsemi nami, niti ne govorimo. 

Zato se na tem mestu vsekakor le ustavimo za 
prvim grmom, ob bližnjem potoku, v gozdu za 
hišo ter se okrepimo ob koncu zime. Pa še k morju 
stopimo. Po prehranski strani, seveda zraven bi-
stvenega vsakodnevnega gibanja, to ne pomeni 
nič drugega, kot to, da pogledamo, spoznamo, 
naberemo in pripravimo.

Užitne divje rastline so malodane čudežna hra-
na, ki pa to seveda ni, saj je povsem vsakdanja, 
povsod prisotna, zelo dostopna in sploh zelo na-
ravna. In prehransko zelo močna. Poleg tega je 
tudi zastonj. Tudi zdravilna je, sploh pa krepčilna. 
V primerjavi z gojeno zelenjavo, tudi z ekološko 
pridelano, v povprečju vsebuje tri- do štirikrat več 
rudnin, vitaminov, antioksidantov (predvsem fla-
vonoidov in karotenoidov) ter drugih bioaktivnih 
snovi (lektinov, saponinov, inhibitorjev encimov 
in drugih – nemalo teh v majhnih količinah učin-
kuje zdravilno, v večjih pa so strupene), ki z zdru-
ženimi močmi podpirajo obrambno moč organiz-
ma in ga splošno krepijo.

Če tega še nismo preizkusili oziroma tovrstnega 
učinka užitnih divjink še ne poznamo, predlagam, 
da ob koncu zime pospešimo korak in zatem po-
stopamo takole: 
•	 Osredotočimo se na rastline, ki jih zares in 

povsem, torej 120-odstotno, poznamo, na 
primer čemaž (previdno!), koprive, kurja 
črevca, regačica, regrat, smrdljivka, hmelj, 

Solata s kislim zeljem in čemažem
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dežen, … Malo, torej že pet ali šest teh zelo 
pogostih vrst, je več kot dovolj, saj rastejo 
povsod ter jih nikoli in nikjer ne zmanjka!

•	 Mlade dele teh rastlin (liste, poganjke, popke) 
jemo surove v solatah, v primeru večjih 
nabranih količin, zlasti kopriv, jih pripravimo 
kot blitvo ali špinačo (vendar koprive uspešno 
in brez žgočega občutka jemo tudi surove 
v solatah, če jih pred tem zmečkamo ali 
zmeljemo).

•	 Če imamo radi sladke jedi, zlasti za zajtrk, 
v »utrujenem« predpomladnem času vsaj 
za teden ali dva jutranjo in dopoldansko 
lakoto posvetimo jedem z divjo zelenjavo 
(na primer kosmičem ali rižu s koprivami), ki 
v telesu učinkujejo bistveno bolj krepčilno 
kot še tako naraven sladek zajtrk, in si sladek 
obrok privoščimo kvečjemu za zgodnjo 
večerjo. Sladka in škrobna hrana pomirja, 
beljakovinska in rudninska hrana, zlasti divja 
zelenjava, pa poživlja!

•	 Divjo zelenjavo uživamo redno, vsak dan, 
vendar po malem, saj v večjih količinah 
učinkuje premočno, torej odvajalno in 
pretirano čistilno, zlasti ob koncu zime in če na 
tovrstno hrano nismo navajeni. Za začetek bo 
menda dovolj dve skodelici drobno zrezane 
surove divje zelenjave dnevno, ki jo kar surovo 
zamešamo v škrobno jed ali kuhane stročnice. 
Razmerje obeh sestavin naj bo približno 
enako, saj je divja zelenjava zelo močna hrana, 
tisti »kultivirani« dodatek pa pravzaprav služi 
za razredčitev njenih močnih okusov in arom 
ter nenazadnje tudi učinkovanja. Sicer pa … 
Koprive za zajtrk, divja zelenjavna mešanica s 
tem ali onim dodatkom za kosilo, pa še malo 
čemaža ob večerji in pomanjkanje energije nas 
ne zanima več.

Predlog enostavnih jedi za 
odganjanje pomladne utrujenosti
•	 Kuhan riž, kuskus, bulgur, prosena ali ajdova 

kaša, polenta, žganci in podobne jedi kot 
škrobna osnova, v katero zamešamo približno 
enako količino najbolj živahnih mladih divjih 
rastlin, ki jih v jed narežemo ali natrgamo: 
čemaž, koprive, regačica, hmelj, rumenka, 
rman, bršljanasta grenkuljica, … Zabelimo z 
izbranim hladno stisnjenim oljem in posolimo 
po okusu.

•	 Na enak način pripravimo tudi stročnice z 
divjo zelenjavo; najprimernejše so različne 
vrste leče, čičerika in fižoli vseh vrst.

•	 Albuminska skuta z divjo zelenjavo je ena 
najbolj krepčilnih in poživljajočih jedi nasploh. 
Zmešamo pol skodelice skute, pol skodelice 

mešanice narezane divje zelenjave ter 
zabelimo s konopljinim ali z lanenim oljem, ki 
sta prehransko prav posebej živodejni vrsti olj. 
Posolimo ali niti ne. 

•	 Divje solate: naredimo jih povsem po divje, 
torej izključno z divjimi sestavinami; v tem 
primeru se za osnovo imenitno izkažejo kurja 
črevca. Sicer pa vzamemo približno enake 
količine gojene (na primer radiča, korenja, 
motovilca, …) in mešane divje zelenjave. Tudi 
kuhan krompir se dobro obnese za osnovo 
tovrstnih solat. Sploh pa sta za ta namen 
imenitna kislo zelje ali kisla repa. Zabelimo 
in posolimo. Okisamo z domačim kisom ali z 
limoninim sokom. 

•	 Sirotkin smuti: v četrt litra sveže sirotke 
zmiksamo velik ščep mešane divje zelenjave. 
Dodamo žlico hladno stisnjenega olja in 
dobro premešamo. 

Lovsko-nabiralniški priročnik za 
obrambo pred koncem sveta

Po preizkušenih virih sestavil
Dario Cortese

Posebne priloge
Pozor! Ne le strupeno, ampak tudi smrtno 

Nekaj o gobah
Priročnik za prehranjevanje z odpadki

Prikaz lova na zajce

In kot posebni dodatek
Priročnik za obrambo pred strahovi

Vezava: trpežna
Cena: 25 €, v prednaročilu do izida velja 20 % popust

Poštnina: plača jo založba
Izid: na pepelnično sredo 2012

Naročila sprejema: Založba Porezen, Pot na Zavrte 14, 
5282 Cerkno, telefon 031/60 1630 (vsak delovnik od 

8.00 do 18.00), epošta 1630@porezen.si.
Več: www.porezen.si, www.divjahrana.si

SAMO BREZ PANIKE

Po preizkušenih virih sestavil
Dario Cortese

Lovsko-nabiralniški 
priročnik za obrambo pred 

koncem sveta

ali

Nasveti za samooskrbo in neodvisnost 
od sveta kot 

(mislimo, da) ga poznamo

Priročnik 
za gozdne 

gverilce

Priročnik za 
desant na 

travnik

Priročnik za 
brodolomce

Priročnik za 
preživetje v 
primeru vojne 
na vrtu

Priročnik za 
prečenje rek 
in drugih voda 
v izrednih 
razmerah
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Umetnost prhanja?
Besedilo: Sabina Toplovec

Kaj lahko povemo o prhanju, če pa 
je to nekaj, kar vendar znamo vsi, 
odkar dobro stojimo na svojih nogah? 
Morda res, vendar pa to opravimo v 
takšni naglici, da se tega marsikdaj 
sploh ne zavemo. Zavedanje je v hipu 
močnejše, ko odpremo denarnico in se 
prepustimo „strokovnjakom“ v različnih 
wellness centrih. Če bi vedeli, da si lahko 
bistveno boljši wellness sami ustvarimo 
doma, pa naj bo kopalnica še tako 
majhna, bi to počeli večkrat?

V današnjem času obilja, ko iz naših pip (zaen-
krat) voda teče v ritmu naših želja, se ljudje zelo 
radi prhamo, marsikdo tudi večkrat dnevno. 
Vsakič v naglici, da hitro speremo svoj pot in da 
spet lepo dišimo. Vse prevečkrat ne po sebi, tem-
več po „dragi“ kemiji, s katero nič misleči izdatno 
hranimo (beri zastrupljamo) svoje telo. Vendar 
pa koža ostaja največji človeški organ, ki, tako 
kot usta, jé (vsrkava, kar nanjo nanašamo), izloča 
(strupnine iz telesa) in diha (če ji to omogočimo). 
Bralci naših novic ste to verjetno že dobro vedeli. 
Če želite brati o škodljivi in dobrodejni kozmeti-
ki, pokukajte v zakladnico člankov na naši spletni 
strani www.zazdravje.net. 

Tokrat pa želimo nekoliko več pozornosti name-
niti prhanju in kopanju. V povprečju se človek 
prha nekaj minut, uporablja konvencionalne 
pripravke, toplo vodo, se nato hitro obriše in hiti 
dalje po svojih opravkih. Za izmenično prhanje 
s toplo in hladno vodo ste verjetno že vsi slišali, 
tudi knajpanje je precej udomačen izraz, morda 
spoznavate moči eteričnih olj – vendar pa vse ve-
činoma ostaja bežna misel, ki jo hitro odplakne 
– vroč tuš. 

Čas je, da obrnemo ploščo in iz prhanja ali ko-
panja ustvarimo vsakodnevni ritual. Naš vložek? 
Čas! Nagrada? Izjemno počutje, prerojenost, 
energija, boljši spanec, boljša delovna storil-
nost, lepša koža, manj strupov v telesu in torej 
več zdravja. Najboljše pa je, da vse to dobimo v 
enem paketu! Meni se zdi tako vložene pol ure 
časa dobra naložba!

Domače kopeli
Stres, napetost in nemir povzročajo nemalo težav, 
tudi zdravstvenih. Ko nismo v ravnovesju, trpi naš 
imunski sistem, v hladnih dneh, ko smo že tako 
bolj izpostavljeni različnim prehladnim obole-
njem, pa je to še toliko slabša popotnica. Topla 
kopel z dišečimi dodatki in nežno glasbo je eden 
izmed čudovitih načinov, kako okrepiti svoje telo.

Če imate kad, si v njej vsaj enkrat tedensko pripra-
vite domačo kopel. Idealna temperatura vode je 
37 stopinj Celzija, čas kopanja 15–20 minut. Vse 
vmes so variacije na tisoč in en način, ki tudi na 
telo učinkujejo zelo različno. Kopeli si lahko zelo 
preprosto pripravite sami, tukaj pa vam podaja-
mo nekaj predlogov:
•	 skuhajte čaj iz priljubljenih zelišč in ga vlijte v 

vodo,
•	 nekaj kapljic eteričnega olja razmešajte 

v emulgatorju (npr. soli, smetani, mleku) 
in dodajte kopeli. Pri tem upoštevajte, da 
delujejo vonjave citrusov in rožmarina 
poživljajoče in so zelo primerne za začetek 
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dneva, za kopel pred spanjem pa si privoščite 
eterična olja (ali mila in kopeli, ki so jim takšna 
mila dodana) vrtnice, sivke, melise, …

•	 v natočeno kad dodajte mešanico mleka in 
medu,

•	 pripravite lahko tudi mešanice mleka in žit 
(otrobov, zdroba, moke),

•	 v kopel dodajte cvetove vrtnice, sivke, 
narezane eko limone, lističe melise in 
podobno,

•	 v kadi raztopite morsko sol.

Vsi ti dodatki nimajo zgolj lepotne ali dišavne 
funkcije, temveč se skozi kožo vsrkajo v telo in 
pričnejo učinkovati od znotraj. To upoštevajte 
tudi pri nakupu kopeli in gelov za prhanje.

Nasveti Sebastiana Kneippa
Kopeli so le eden izmed številnih načinov t.i. hi-
droterapije, ki jo je v sklopu celostne obravnave 
človeka pred 150 leti priporočal znameniti duhov-
nik Sebastian Kneipp. Oglejmo si nekaj njegovih 
receptov proti tipičnim tegobam današnjega 
časa.

Proti stresu in napetosti:
Najboljši učinek dosežete s kopeljo, ki vam seže 
do pod prsi (tri četrt kopel). To dosežete tako, da 
v kadi sedite in ne ležite. Kopel naj ne presega 38 
stopinj, pomembno pa je, da jo končate z mrzlim 
prhanjem. Po takšni kopeli se je najbolje odpra-
viti v posteljo. Njeni učinki niso dobrodejni zgolj 
pri stresu, temveč si lahko z njo pomagate tudi 
pri težavah z nespečnostjo, artrozi in kronični 
revmi.

Proti glavobolu in migreni:
Kneipp je proti tem težavam najbolj priporočal 
izmenične nožne kopeli. Potrebujete dve po-
sodi, v katerih naj voda sega do sredine meč. 
Temperatura v posodi s toplo vodo naj bo med 
36 in 38 stopinjami, v posodi s hladno vodo pa 
največ 15 stopinj Celzija. Naredite dva cikla, pri 
čemer imejte noge najprej v posodi s toplo vodo 
(pet do deset minut), nato pa jih potopite v hla-
dno (15 sekund). Po kopanju obujte tople noga-
vice in pojdite v posteljo. Izmenična nožna kopel 
pomaga tudi pri težavah s prekrvavitvijo in pri 
mrzlih nogah.

Proti nespečnosti:
Morda zveni nenavadno, toda proti tej tegobi 
je Sebastian Kneipp priporočal uporabo mrzlih, 
mokrih nogavic. Preden si jih obujete, si noge 
ogrejte. Tehnika je naslednja: čez mrzle, mokre in 
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losjoni za prhanje
Negujejo že 

med prhanjem. 
Rastlinska olja koži 
vračajo izgubljeno 

maščobo, ohranjajo 
njeno vlažnost 
in jo ščitijo pred 
izsušitvijo, nežni 
sladkorni tenzidi 

pa jo blago 
očistijo. Koža je po 

prhanju mehka, voljna in svilnata. 

Pustite se zapeljati čudovitim naravnim vonjem 
eteričnih olj in si privoščite blagodejno prhanje. 

Pričnite dan s poživljajočim losjonom za 
prhanje rakitovec, osvežite se z losjonom za 
prhanjem limona ali pa se razvajajte z opojnim 

vonjem losjona za prhanje divja vrtnica. 
Prenesite vonj sveže sivke v vašo kopalnico; 

sivkin losjon za prhanje odplakne nemir in 
stres, umiri čute in vzpostavi notranje ravnovesje. 
Losjon za prhanje z granatnim jabolkom 
pa nas navdihuje, da se v svoji koži počutimo res 

zadovoljne in polne energije.Z
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ožete lanene nogavice obujte tople volne-
ne nogavice in pojdite v posteljo. 

Izmenično prhanje
To je že od pradavnine uporabljana tehnika, 
le da so takrat v ta namen uporabili vroče 
sonce in hladne izvire. Kljub temu, da se 
danes marsikomu zdi, da je takšno kopanje 
izvedljivo le še v boljših wellness centrih, pa 
si takšno terapijo brez težav sami pripravi-
te doma. Izmenično prhanje ima številne 
prednosti: telo poživlja, razstruplja, izboljša 
prekrvitev, poskrbi za večjo delovno učin-
kovitost, odplakne negativno energijo, akti-
vira presnovo in še bi lahko naštevali. Le na 
mrzlo vodo se je treba navaditi in ko enkrat 
premagamo to oviro, lahko začutimo ener-
gijo, ki nas po takšnem prhanju dobesedno 
preplavi. Pravilo je preprosto, prhamo se iz-
menično s čim bolj vročo in čim bolj hladno 
vodo, pričnemo z vročo, končamo s hladno 
vodo. Seveda se je zlasti na hladno vodo tre-
ba navaditi, zato pričnemo z majhnimi kora-
ki in postopoma podaljšujemo čas. 

Suho krtačenje telesa
Strupnine iz telesa izločamo tudi skozi kožo. 
Pogoj za to je seveda, da lahko koža diha, 
zato je ne obremenjujmo s kemičnimi pri-
pravki, temveč posegajmo po izključno na-
ravnih in pri tem ne sklepajmo nikakršnih 
kompromisov. Če koži ob tem pomagamo še 
z rednim ščetkanjem, se bodo obremenilne 
snovi iz telesa izločale bistveno lažje. S su-
him krtačenjem telesa aktiviramo tudi limfni 
sistem, kar je še posebej pomembno, če že 
imamo zdravstvene težave. 

Suho krtačenje naredimo neposredno pred 
kopanjem, uporablja pa ga lahko vsakdo, ki 
ima zdravo kožo. Začnemo lahko pri nogah, 
ki jih masiramo s potegi od gležnjev nav-
zgor, oziroma na tistem delu telesa, ki je naj-
bolj utrujen. Po bokih in zadnjici lahko kro-
žimo nekoliko močneje. Tudi trebuh in prsi 
krtačimo s krožnimi gibi. Končamo z masažo 
rok s potegi od zapestij navzgor. 

Ker nas takšna masaža zelo poživi, jo je smi-
selno napraviti pred jutranjim prhanjem, 
v večernem času bi po njej verjetno težje 
zaspali. Najboljši učinek dosežemo, če si po 
masaži privoščimo hladen tuš. 

Načinov, kako poskrbeti za vodna doživetja 
doma, je veliko. Ne pozabite vsakemu doda-
ti še veliko merico ljubezni. 

Etičnost in/ali 
učinkovitost?
Na teh staneh smo že veliko pisali o 
potratnosti prehranskega sistema, ki 
temelji na živalskih beljakovinah. Tudi 
farmacevtska in kozmetična industrija 
sta različne učinkovine, ki naj bi 
sodobnemu človeku primanjkovale, 
začeli iskati v živalskih surovinah. 

Potreba po kolostrumu, ki dejansko vpliva na naš 
imunski sistem, tako vedno odpira vprašanje, do 
katere mere imamo pravico uporabiti tisto, kar je 
narava namenila teličku kot osnovo njegovega 
imunskega sistema. 

Tudi kolagen, ki ga vse bolj primanjkuje našemu 
veznemu tkivu, je bil do pred kratkim pridelan iz 
živalskih, predvsem govejih komponent. 

Podobno je tudi s hialuronsko kislino, ki ima zelo 
pozitivne učinke na hitro celjenje tkiv in velja kot 
naravno mazivo za sklepe. Ta se je do zdaj prido-
bivala iz petelinovih grebenov.

Nove, bolj etične rešitve. 
Pri izbiri kolostruma zaenkrat ni drugega vira 
surovin. Zato bodite pri izbiri pripravkov, ki jih 
lahko zaužijemo brez ugovora vesti, pozorni na 
dodatne informacije o proizvajalcu in njegovem 
načinu dela. Najbolj etično ravnanje z živalmi je 
pri kolostrumu, ki ga pridobivajo na ekološko cer-
tificiranih kmetijah.

Razen kolagena, pridobljenega iz tkiv goveda, sta 
v zadnjem času na trgu tudi kolagen, pridobljen 
iz globokomorskih rib, in kolagen, pridobljen iz 
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morskih alg, kot sta Laminaria in Padina. Pred na-
kupom je torej dobro preveriti, kakšen kolagen je 
vaši kremi, losjonu ali prehranskem dopolnilu.

Tudi pri hialuronu so v zadnjem času znanstveniki 
uspeli priti do tehnoloških rešitev, ki omogočajo, 
da je ta zelo dragocena surovina pridobljena iz 
neživalskih virov. 

Tako lahko zdaj hialuronsko kislino pridobivajo 
tudi z naravno bakterijsko fermentacijo. S takšni-
mi poskusi so začeli že leta 1989, vendar pa stare 
tehnologije uporabljajo patogene seve bakterij, 
kar predstavlja morebitno nevarnost. Zato mora-
jo hialuron, ki je pridobljen na ta način, na koncu 
“očistiti” z agresivnimi topili. 

Najnovejši dosežki biotehnologije na tem podro-
čju pa so omogočili, da popolnoma čist hialuron 
pridobijo tudi iz človeku koristnih bakterij, kot je 
Bacillus subtilis. Imenovali so ga HyaCare.

Obljube ali dejstva?
Ker se obe snovi vse bolj pogosto pojavljata v ra-
znih kozmetičnih izdelkih in prehranskih dopolni-
lih, je zaslediti tudi vse več zavajanja potrošnikov 
glede pričakovanih učinkov.

Količine kolagena, ki zagotavljajo učinke, zaenkrat 
niso uradno preverjene. Je pa znano, da obstaja 

več tipov kolagena. Najbolj kakovosten je kola-
gen III, ki je v veliki meri prisoten v otroški koži in 
zagotavlja zelo visoko elastičnost. Zato je pri izbiri 
trenutno najbolje upoštevati kriterij izvora suro-
vine. Morski kolagen naj bi veljal za najbolj učin-
kovitega, saj deluje najbolj podobno kolagenu III. 

Ker je vse več trditev v zvezi z učinki hialuronske 
kisline, jih je Evropska agencija za varno hrano 
(EFSA) ocenila in prišla do naslednjih sklepov. 

Za izdelke, ki v enem odmerku vsebujejo mini-
malno 3 mg kolagena visoke učinkovitosti (>700 
kDa), je dovoljena trditev: »Hialuronska kislina po-
maga podmazovanju in podpira sklepe.«

Za izdelke, ki omogočajo vnos minimalno 20 
mg hialuronske kisline tedensko in ob rednem 
jemanju od 3 do 5 tednov, je dovoljena trditev: 
»Prispeva k mobilnosti in mazivnosti sklepov.«

Le za odmerke, ki se gibljejo med 25–50 mg na 
dan, je dovoljena trditev, povezana z zdravjem 
sklepov: »Podpira mobilnost sklepov.« Za takšen 
učinek je zaželen vnos vsaj 50 mg dvakrat dnevno 
v obdobju 2–3 mesece.

Le izdelkom, ki vsebujejo 100 mg hialuronske ki-
sline, pa je dovoljena trditev, da pomagajo mobil-
nosti sklepov in ohranjajo zdrave sklepe. 

Torej berite drobni tisk in se odločajte preudarno.
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100 mg čiste Hialuronske kisline
& Morski Kolagen

K ohranjanju gibčnosti in prožnosti prispeva tudi 
morski kolagen; njegova osnovna naloga je ohranjanje 

povezanosti, prožnosti, mehanske odpornosti in obnavljanja tkiv.

Hialuronska kislina PROVERA je rastlinskega izvora. Je rezultat 
biotehnologij; tehnik, ki uporabljajo za naravno izdelavo 

sestavin žive mikroorganizme (bakterije in kvasovke).

Prehanski dodatek za lepoto
Za ohranjanje prožnosti in vlažnosti kože

Hialuronska kislina je pomembna sestavina vezivnih tkiv, povrhnjice in živcev; 
je lovilec vode, bistvena za ohranjanje vode in hranil v usnjici (vlaži; njena 

prostornina se lahko poveca 1000-krat). Z leti se količina in kakovost 
hialuronske kisline zmanjšata; od tod dehidracija, izguba čvrstosti, 
nastanek gub in gubic. Hialuronska kislina je tudi mazivo za sklepe.

anti-age

Proizvaja: Pro-Vera s.a., Belgija; www.provera.biz; Zastopa: Prema d.o.o., Ul. majorja Lavriča 12, 1000 Ljubljana



Vabljeni na ekofejst 10. in 11. marca 2012

Dogodki projekta Skupaj za zdravje človeka in narave so označeni s kompasom.

koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov

PETEK, 2. MAREC

TEČAJ BOWNOVE TERAPIJE
Higeja, Ptujska ulica 19, Ljubljana
3-dnevni tečaj v organizaciji Higeje, šole za ma-
serje in terapevte, poteka med vikendom. Tečaj 
vodi Katarina Kolenova, terapevtka Bownove te-
rapije, manualna terapevtka. 
Cena celotnega tečaja je 250 EUR. 

Prijavite se lahko do 29. februarja 2012. Prijave in 
informacije na tel. št.: 01 54 63 201, GSM: 041 540 
942, www.higeja.si.

NEDELJA, 4. MAREC

VOJNA ALI MIR Z 
BAKTERIJAMI?
Žalec - Eko muzej, ob 10.30 uri
Kaj predstavlja večjo grožnjo: bakterije v našem 
okolju in naših telesih ali sredstva, s katerimi se 
poskušamo pred njimi ubraniti? Strategija uniče-
vanja se, tako kot na nobenem drugem področju, 
tudi tu ni obnesla. Ustvarila je le dodatne težave. 

O tem, kako izboljšati lastno odpornost, obnoviti 
črevesno floro, se rešiti nadležne kandide in sto-
piti ven iz začaranega kroga izčrpanosti in bole-
zni  bo predavala Adriana Dolinar. Soavtorica treh 
knjig Resnice in zmote o Kandidi, Resnice in zmo-
te o osteoporozi in Vojna ali mir z bakterijami in 
dobra poznavalka naravnih rešitev na področju 
fitoterapije, aromaterapije in TKM. 
Vstopnina 5 EUR

TOREK, 6. MAREC

PREDAVANJE: „PREHRANA PO 
NAČELIH TRADICIONALNE KITAJSKE 
MEDICINE“
Mladinski center Ormož, Kerenčičev trg 11, 
Ormož, ob 18.15
Predavanje bo osvetlilo temeljna načela Dao pre-
hrane. Predava Živa Pogačnik. Vstop prost. 

SREDA, 7. MAREC

HRANA, KI UNIČUJE, IN 
HRANA, KI ZDRAVI
Dravograd, sejna soba Kmetijske zadruge,  
ob 15. uri
Danes uživamo hrano, ki je ni še nihče v zgodovi-
ni človeštva. Kako sodobna živila vplivajo na naše 
zdravje, mišljenje in počutje? Kaj lahko storimo, 
da bi imeli več energije ter si povrnili zdravje in 

SREDA, 29. FEBRUAR

ZAMOLČANE ZDRAVILNE 
MOČI ZAČIMB IN KAKO JIH 
UPORABITI
Kostanjevica, OŠ Jožeta Gorjupa, Kostanjevica 
na Krki, ob 18. uri
Začimbe so več kot rastline. Na čem sloni njihova 
moč in kako to, da o tem tako malo vemo? 

Kako in koliko nam lahko začimbe pomagajo pri 
povišanem holesterolu, želodčnih težavah, teža-
vah z jetri in žolčnikom, bolečinah in celo raku, 
boste izvedeli na predavanju Sanje Lončar.

Organizira: Knjižnica Kostanjevica. 

ČETRTEK, 1. MAREC

ZAMOLČANE ZDRAVILNE 
MOČI ZAČIMB IN KAKO JIH 
UPORABITI
N. Gorica, Obrtni dom, Gradnikove brigade 6, 
ob 19. uri
Vsebina enaka kot 29. februarja. Vstopnina je 5 
EUR. Organizira: Klub CDK.

V koledarju objavljamo dogodke, ki jih orga-
nizirajo 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 vsebi-
na ne sledi načelom, za katera si prizadevamo v 
projektu »Skupaj za zdravje človeka in narave«. 

Za lažje razločevanje zato vse dogodke, 
ki so v naši organizaciji ali z našim sode-
lovanjem, označujemo s kompasom.

Iz vsebine: Samooskrba, Etika, Ekonomija, Energija, Zdravje, 
socialno podjetništvo, alternativne vsebine, druženje z domačini...

Organizira: Ekoci in KS GALICIJA - Društva in dobri ljudje
Več info na www.ekoci.si in www.galicija.si

Vsak drugi 
vikend v 
mesecu

10 in 11. 3. 2012

FESTIVAL IZMENJAVE ZNANJ, DOBRIH 
IZKUŠENJ IN PRIJETNEGA DRUŽENJA
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veselje?  O naravnih rešitvah bo predavala Sanja 
Lončar. Organizira: Društvo kmetic Dravograd in 
Dravska dolina.

ČETRTEK, 8. MAREC

ZAMOLČANE ZDRAVILNE 
MOČI ZAČIMB IN KAKO JIH 
UPORABITI
Novo mesto, Knjižnica Milana Jarca, Trdinova 
čitalnica – Rozmanova ulica 28, ob 18. uri
Vsebina enaka kot 29. februarja. 

PETEK, 9. MAREC

ZAMOLČANE ZDRAVILNE 
MOČI ZAČIMB IN KAKO JIH 
UPORABITI
Ljubljana – Tomačevo 27, Živa Center, ob 18. uri
Vsebina enaka kot 29. februarja. Pol ure pred pre-
davanjem ste vabljeni še na degustacijo začinskih 
dobrot! 

Vstopnina s konzumacijo je 8 EUR.

PETEK, 9. MAREC

PREDAVANJE JOŽETA MAJESA O 
ZDRAVILNIH RASTLINAH 
Mladinski center Sevnica, Kvedrova 30c,  
ob 18. uri
Priznani zeliščar Jože Majes, ki je v samozaložbi iz-
dal knjigo z naslovom ZDRAVNIK ZDRAVI, NARAVA 
OZDRAVI, bo tokrat predstavil svojo knjigo, ki jo 
bo možno tudi kupiti. Nato pa bo odgovarjal še na 
vaša vprašanja. Vstop je prost.  
Organizator: KŠTM Sevnica

SOBOTA, 10. MAREC

DELAVNICA BARVANJA LAS S 
100-ODSTOTNIMI RASTLINSKIMI 
BARVAMI
Živa Center, Tomačevo 27, Ljubljana,  
od 10. do 14. ure
Kako razlikovati naravno od sintetične barve za 
lase? Kako lahko z naravno nego in naravnimi po-
stopki pozdravimo lasišče, okrepimo lase, poveča-
mo sijaj in povrnemo ali na novo ustvarimo volu-
men las? Delavnica je sestavljena iz teoretičnega 
in praktičnega dela – priprava barve in barvanje. 
Na koncu tečaja ima vsaka udeleženka pobarvane 
lase. Več informacij: www.bitizenska.org. Prijave: 
041 404 773.
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PETEK, 16. MAREC

ZAČIMBE – ČUDEŽNE 
POMOČNICE – PREDAVANJE Z 
VEČERJO. 
Vuzenica, Restavracija Pridigar Mladinska 4, 
ob 19. uri
Skrivnosti začimb in svoje dolgoletne izkušnje 
z njimi vam bo razkrivala Marija Kočevar Fetah, 
soavtorica knjige Ščepec rešitve. Predavanje je v 
okvirju Ženskega večera. Obvezne rezervacije in 
večerja. Tel: 051 428 518

SOBOTA, 17. MAREC

PREDAVANJA PROJEKTA 
SKUPAJ ZA ZDRAVJE ČLOVEKA IN 
NARAVE
Sejem Altermed Celje
Dvorana Celjanka, ob 10. uri: Izraziti se, preda-
vanje Rajka Škariča.

Demo kuhinja:, od 11. do 12. ure: Kako z začim-
bami preprečimo napenjanje? Sanja Lončar.

Dvorana Celjanka, ob 14. uri: Vojna ali mir z mi-
krobi? Predavanje Adriane Dolinar.

Na stojnici projekta, v dvorani D, se lahko udele-
žite zabavnega začimbnega poligona, poskusite 
začimbne dobrote, kupite eko sadike, knjige pro-
jekta po ugodnih cenah, se naročite na novice ali 
poklepetate s sodelavci projekta. 

NEDELJA, 18. MAREC

PREDAVANJA PROJEKTA 
SKUPAJ ZA ZDRAVJE ČLOVEKA IN 
NARAVE
Sejem Altermed Celje
Demo kuhinja, dvorana D, od 12.30 do 13.30: 
Kako z začimbami preprečimo nihanje sladkorja. 
Sanja Lončar.

Dvorana Celjanka, ob 15. uri: Zdravilne moči za-
čimb pri preprečevanju in zdravljenju sladkorne 
bolezni. Predavanje Sanje Lončar.

Na stojnici projekta, v dvorani D, se lahko udele-
žite zabavnega začimbnega poligona, poskusite 
začimbne dobrote, kupite eko sadike, knjige pro-
jekta po ugodnih cenah, se naročite na novice ali 
poklepetate s sodelavci projekta. 

NEDELJA, 18. MAREC

TEČAJ KLASIČNE MASAŽE V MB

TOREK, 13. MAREC

BIODINAMIKA-POT V PRIHODNOST
ZIK Črnomelj, Ul. Otona Župančiča 1, 
Črnomelj, ob 18. uri
Predava: dr. Matjaž Turinek.
Organizira: ZIK Črnomelj

SREDA, 14. MAREC

VOJNA ALI MIR Z 
BAKTERIJAMI?
Trzin, knjižnica Tineta Orla, Ljubljanska cesta 
12 f,  ob 19. uri
Vabljeni na pogovor z avtoricami Sanjo Lončar in 
Adriano Dolinar o nevarnostih ki jih predstavljajo 
mikrobi, o še večjih nevarnostih, ki jih predstavlja 
naš napačen način uničevanja mikrobov, ter na-
ravnih rešitvah, ki so preproste, učinkovite in var-
ne le da smo na njih pozabili. 

Pogovor bo vodila Cveta Zalokar Oražem. Vstop 
je prost. Na voljo bodo tudi knjige Vojna ali mir z 
bakterijami in Ščepec rešitve s popustom.

SREDA, 14. MAREC

PREDAVANJE: „PREHRANA PO 
NAČELIH TRADICIONALNE KITAJSKE 
MEDICINE“
Knjižnica Kranjska gora, Kolodvorska ulica 1 
b, Kranjska Gora, ob 19.30
Predavanje bo osvetlilo temeljna načela Dao 
prehrane. 

Predava Živa Pogačnik. Vstop prost. 

PETEK, 16. MAREC

PREDAVANJA PROJEKTA 
SKUPAJ ZA ZDRAVJE ČLOVEKA IN 
NARAVE
Sejem Altermed Celje
Dvorana Celjanka ob 14. uri: Zdravilne moči 
začimb pri preprečevanju in zdravljenju raka. 
Predavanje Sanje Lončar.

Demo kuhinja od 16.30 do 17.30: Kako z začim-
bami preprečimo vezavo težkih kovin v telesu? 
Demonstrira Sanja Lončar.

Na stojnici projekta, v dvorani D, se lahko udele-
žite zabavnega začimbnega poligona, poskusite 
začimbne dobrote, kupite eko sadike, knjige pro-
jekta po ugodnih cenah, se naročite na novice ali 
poklepetate s sodelavci projekta. 

Dogodki projekta Skupaj za zdravje človeka in narave so označeni s kompasom.

koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov
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Higeja, Hotel Betnava, Ulica Eve Lovše 15, 
Maribor
45-urni tečaj v organizaciji Higeje, šole za ma-
serje in terapevte, poteka med vikendom. 
Predavateljica na tečaju bo Marina Baćić, fiziote-
rapevtka. Diploma iz usposabljanja omogoča tudi 
pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) 
maser. Vsi udeleženci tečaja so vpisani v register 
maserjev klasične masaže, ki ga vodi Higeja. Cena 
celotnega tečaja je 550 EUR. 

Prijavite se lahko do 16. marca 2012. Prijave in in-
formacije na tel. št.: 01 54 63 201, GSM: 041 540 
942, www.higeja.si.

TOREK, 20. MAREC

PREDAVANJE O 
OSTEOPOROZI IN TEŽAVAH S 
KANDIDO
V Kulturnem domu Mozirje, ob 10. uri
Kaj imata skupnega nadležna glivica kandida in 
osteoporoza? Lahko obe težavi odpravimo hkra-
ti? Kaj pri tem pomaga in kaj zmotno mislimo da 
pomaga. Vabljeni na predavanje Sanje Lončar. 

Organizira: Kmetijska svetovalna služba Mozirje 

TOREK, 20. MAREC

IZRAZITI SE
Ljubljana, Dvorana ob poslovni stavbi 
Sanolabor, Leskoškova 4,  ob 18. uri 
»Želim povedati, pa nikakor ne morem…«
»15 let sem tiho, sedaj pa mi je dost', povedala 
bom pa naj bo k'r bo!«
»Ne upam povedati…«
»Ja kaj si bodo pa mislili, če bom odkrit?«
»Danes, v teh časih je najbolje biti tiho.«

Kaj je vzrok, kaj je proces in kaj so posledice ta-
kšnih stavkov, mnenj, stališč in dvomov? Zakaj 
smo tako zaprti in kaj nas v to sili? Ali obstajajo 
rešitve in kako se jih lotiti? Predava Rajko Škarič. 

Predavanje Rajka Škariča. Vstopnina 5 EUR.

SREDA, 21. MAREC  

ZAMOLČANE ZDRAVILNE 
MOČI ZAČIMB IN KAKO JIH 
UPORABITI
Predavanje bo v Zadružnem domu Zadvor 
(Cesta II. grupe odredov 43, 1261 Lj.-
Dobrunje), ob 19. uri 
Začimbe so več kot rastline. Na čem sloni njihova 

koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov

moč in kako to, da o tem tako malo vemo? Kako 
in koliko nam lahko začimbe pomagajo pri povi-
šanem holesterolu, želodčnih težavah, težavah z 
jetri in žolčnikom, bolečinah in celo raku, boste iz-
vedeli na predavanju Sanje Lončar. Možen nakup 
knjige. Informacije na telefon: 041 364 897.

Organizira: Društvo Ajda Sostro.

ČETRTEK 22. MAREC

ZAMOLČANE ZDRAVILNE 
MOČI ZAČIMB IN KAKO JIH 
UPORABITI
Izola, Kulturni dom, Oktobrske revolucije 1, 
ob 19. uri
Vsebina enaka kot 29. februarja. Organizira: 
Center za kulturo, šport in prireditve Izola.

PETEK, 23. MAREC

TEČAJ KLASIČNE MASAŽE
Higeja, Ptujska ulica 19, Ljubljana
45-urni tečaj v organizaciji Higeje, šole za maserje 
in terapevte, poteka med vikendom. Predavatelj 
na tečaju bo Jure Tušek, manualni terapevt. 
Diploma iz usposabljanja omogoča tudi pridobi-
tev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) maser. 
Vsi udeleženci tečaja so vpisani v register maser-
jev klasične masaže, ki ga vodi Higeja. Cena celo-
tnega tečaja je 550 EUR. 

Prijavite se lahko do 21. marca 2012. Prijave in in-
formacije na tel. št.: 01 54 63 201, GSM: 041 540 
942, www.higeja.si.

SOBOTA, 24. MAREC, DO SOBOTE, 31. MAREC 

RAZSTRUPLJANJE TELESA IN UMA
Višnja Gora, Kriška vas 27, od 10. ure (24. 
marec) do 13. ure (31. marec)
Spomladanski čas je zelo primeren za to, da iz 
telesa odstranimo strupene snovi, ki obremenju-
jejo naš organizem. Načinov za to je več, najbolj 
intenziven, vendar dovolj varen način je postenje 
s svežimi sadno-zelenjavnimi sokovi, s čistimi ju-
hami in z naravnimi razstrupljevalnimi napitki. 
Celodnevni program poleg tega obsega tudi 
sprehode, dihalne vaje, različne oblike sprostitve, 
pogovore, delo na sebi in druge tehnike, ki poma-
gajo pri celoviti regeneraciji. 

Osem dnevni program vodita Drago Klanšček in 
dr. Helena Jeriček Klanšček. Cena 8-dnevnega po-
stenja je 440 EUR z vključenima dvema terapijama 
po izbiri.
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Prijave in informacije: 041/ 517 256 ali na: dih.
klanscek@gmail.com, www.d-i-h.si.

ČETRTEK, 29. MAREC

ZAMOLČANE ZDRAVILNE 
MOČI ZAČIMB IN KAKO JIH 
UPORABITI
Črnomelj, velika dvorana Kulturnega doma 
Črnomelj, Ul. Otona Župančiča 1, ob 18. uri
Vsebina enaka kot 29. februarja. Vstop je prost.
Organizira: ZIK Črnomelj.

Več dogodkov in podrobnejše opise preberite 
v koledarju dogodkov na www.zazdravje.net.

Dogodki projekta Skupaj za zdravje človeka in narave so označeni s kompasom.

koledar dogodkov koledar dogodkov

SOBOTA, 31. MAREC

TEČAJ BIODINAMIKE, 2. DEL
ZIK Črnomelj, Ul. Otona Župančiča 1, 
Črnomelj, od 9. do 15. ure
Predava: Fanči Perdih. Vstop prost. Predavanje 
je organizirano v okviru programa Spodbujanje 
prehranske samooskrbe, ki ga sofinancirata 
Ministrstvo za šolstvo in šport ter Evropski social-
ni sklad. 

Organizira: ZIK Črnomelj.

PONEDELJEK, 2. APRIL

TEČAJ ANATOMIJE IN FIZIOLOGIJE
Higeja, Dijaški dom Koper, Cankarjeva ulica 
5, Koper
15-urni tečaj v organizaciji Higeje, šole za maserje 
in terapevte, poteka med tednom od 17. do 21. 
ure. Predavatelj na tečaju bo Dejan Putrle, biolog 
in pedagoški delavec. Cena celotnega tečaja je 70 
EUR. Prijavite se lahko do 30. marca 2012. 

Prijave in informacije na tel. št.: 01 54 63 201, GSM: 
041 540 942, www.higeja.si.

TOREK, 3. APRIL

ZAMOLČANE ZDRAVILNE 
MOČI ZAČIMB IN KAKO JIH 
UPORABITI
Koper, Osrednja knjižnica Srečka 
Vilharja Koper, ob 18. uri
Vsebina enaka kot 29. februarja. 

SOBOTA, 7. APRIL

TEČAJ BIODINAMIKE, 3. DEL
ZIK Črnomelj, Ul. Otona Župančiča 1, 
Črnomelj, od 9. do 15. ure
Predava: Fanči Perdih. Vstop prost. 
Organizira: ZIK Črnomelj.

NOVO! Odslej nas lahko prebirate 
tudi na Facebook-u:  
http://www.facebook.com/
SkupajZaZdravje

Vabljeni v Svetovalni Kotiček 
Združenja za obuditev 
celostnega človeka

Se izgubljate v poplavi »zdravih« informa-
cij? Vas zanima celosten pogled na težave 
s kandido, z osteoporozo ali s prebavnimi 
motnjami? Iščete trajne rešitve teh težav, 
pa ne veste, kje in kako začeti, kako se 
zazreti vase, kaj jesti, katerim pripravkom 
zaupati …?

Svetovala vam 
bo Adriana 
Dolinar, so-
avtorica knjig 
»Resnice in 
zmote o kan-
didi«, »Resnice 
in zmote o 
osteoporozi« 
ter priročnika 
»Vojna ali mir z 
bakterijami«.

Svetovanja bodo:
•	 20. 03. 2012 Hiša Narave, Krško, 
•	 tel. 041 609 271 ali 07 49 20 694
•	 21. 03. 2012 Meta Radovljica, 
•	 tel. 040 585 788
•	 23. 03. 2012 Sanolabor Maribor, 
•	 tel. 02 23 10 576
•	 27. 03. 2012 Medilek Cerknica, 
•	 tel. 041 334 712
•	 28. 03. 2012 Sanolabor Nova Gorica, 
•	 tel. 05 72 03 610
•	 26. 03. 2012 Sončna trgovina, Velenje 

040 250 686
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Kako do čim 
prejšnjega pridelka?
Besedilo: Jerneja Jošar

Bi lahko pridelali vse, kar potrebujemo, 
hitro, na majhnem koščku zemlje in z 
malo dela? 

To je možno, če bomo z naravo končno začeli so-
delovati. Pri tem naj nam bo glavno vodilo posne-
manje vzorcev narave, saj so to preizkušeni vzorci, 
ki ohranjajo energijo, človek pa jih je začel spre-
minjati v prepričanju, da je pametnejši od narave. 

Zlata pravila načrtovanja:
Obstoječe stanje na vrtu 

To nam pokaže prednosti in slabosti, ki jih bomo 
pozneje skušali poudariti ali zakriti. Pomembne 
so oblika, velikost in topografske značilnosti ze-
mljišča (ravno, strmo), podnebne razmere (tem-
peratura, osončenost, padavine, veter) in talne la-
stnosti (kisla, zbita, mokra). Na strukturo tal lahko 
vplivamo, lego in topografske značilnosti pa raje 
vzemimo v zakup. Če se hočemo izogniti nepo-
trebnemu naporu, raje prilagodimo svoje zamisli 
zemljišču, kot da bi poskušali zemljišče prilagoditi 
svojim željam. 

Povezave s hišo

Uprimo se skušnjavi, da bi hitro obvladali veli-
ko površino. Vse dejavnosti na vrtu načrtujemo 
tako, da bodo tiste, ki jih izvajamo najpogosteje, 
najbliže hiši. Zimske solate, peteršilj, drobnjak in 
drugo, kar pobiramo pogosteje ali čez zimo, naj 

bo dobesedno pred našim pragom. V mrazu, dež-
ju in snegu je še posebej pomembno, da imamo 
pridelek čim bližje hiši. Enako velja za prostore, v 
katerih shranjujemo zelenjavo. Orodje shranjuje-
mo vedno na istem mestu, da nas ne bo že sama 
misel na iskanje rokavic ali škarij odvrnila od dela 
na vrtu. Kompostni kup postavimo blizu tistih 
gred, kjer ga bomo najpogosteje uporabljali. Ne 
pozabimo poskrbeti za dobro dostopen vir vode. 
Tam, kjer so sodi z deževnico, je najboljše mesto 
za žejne rastline. Zakaj bi vodo prenašali na naj-
bolj oddaljene dele vrta?

Ustvarjanje sistema, ki skrbi sam zase

Če po gredah ne bomo hodili, jih ne bo treba pre-
kopavati. Zadostovalo bo minimalno prezračeva-
nje. Tla bodo ostala rahla, če jih bomo zastirali, saj 
daje zastirka zaščito pred izgubo vlage in toplote, 
preprečuje erozijo in rast plevelov ter daje hrano 
talnim organizmom. Gnojimo s kompostom, ki ga 
sami pridelamo. Na ta način vrnemo vse ostanke 
od pridelkov tlom, material kroži v okviru našega 
doma, mi pa prihranimo energijo in denar za iska-
nje ter nakup primernega gnojila. 

Kolobarimo. Če dalj časa na isti površini gojimo 
isto vrtnino, zemljo enostransko izrabljamo, saj 
imajo vrtnine različne potrebe po gnojenju. Če 
ne kolobarimo, rastline oslabijo in postanejo la-
hek plen tako boleznim kot škodljivcem. Na rast 
rastlin slabo vplivajo tudi izločki korenin, ki jih ne-
katere vrtnine puščajo v tleh.

Čas, ko so naše mame prav vse sadile v urejenih 
vrstah in pulile vsako travico, ki je »motila red«, 
je, upamo, že za nami. Vrtnine najbolje rastejo v 
mešanih posevkih. Če jih znate dobro združevati, 
si bodo pomagale, odganjale bolezni ali škodljiv-
ce s svojih sosed, izboljševale okus ali s svojimi 
koreninskimi izločki spodbujale rast. V mešanih 

Potonke, ki so lepe vse leto, delajo družbo rdečelistni 
solati, ki jo pobiramo od aprila do julija, in bučkam, 
ki zavzamejo ves prostor ravno takrat, ko začnejo 
druge rastline pešati.
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posevkih se škodljivci in bolezni z rastline na ra-
stlino širijo veliko težje. Prostor, ki ga včasih ni-
mamo na voljo toliko, kolikor bi si želeli, z meša-
nimi posevki veliko bolje izkoristimo. Med počasi 
rastoče rastline posadimo hitro rastoče in z njimi 
zapolnimo prazen prostor. Dokler se bodo poča-
si rastoče rastline razrasle, bomo hitro rastoče že 
pobrali. Na ta način zemlja ne bo nikoli gola. Med 
zelenjavo posadimo čim več zelišč in cvetlic. Kdor 
si je izmislil, da bo zelenjava na eni strani in rože 
na drugi, je ustvaril težave tako enim kot drugim. 
Predvsem rumene, rdeče in oranžne barve cvetov 
privabijo koristne žuželke. Sejemo zaporedne po-
sevke, vsak prazen prostor pa posadimo z novo 
sadiko. Seveda pa moramo biti pri združevanju 
rastlin pazljivi. Tako kot nekatere ugodno vplivajo 
druga na drugo, se nekatere medsebojno ne pre-
našajo in si škodujejo. Namesto za fizično delo si 
zato raje vzemimo nekaj časa, da spoznamo dru-
žabno življenje rastlin in njihove potrebe. Tako 
bo vse bolj zdravo, pridelek bo večji in tudi dela 
bomo imeli veliko manj. 

Kako vrtnariti v vseh štirih letnih časih?
Ali boste imeli zdaj v marcu kaj pobirati, je odvi-
sno od tega, kaj ste zasejali jeseni. Če začenjate 
z ničle, potem se verjetno sprašujete, ali bo za-
res treba čakati do maja, da bi s svoje zemlje kaj 
pobrali. 

Hitrost rasti bo spomladi odvisna od tega, kdaj se 
bodo tla ogrela. In pri tem lahko pomagamo. Če 
skrajšamo čas pridelave, bomo precej prihranili, 
saj ima prav spomladi eko zelenjava v trgovinah 
najvišje cene. 

V pomoč so nam vrtnarska koprena, tuneli, tople 
grede in rastlinjaki. Zelenjavo, ki jo lahko že febru-
arja in marca sejemo na prosto, zaščitimo s kopre-
no. Še bolje bo, če dva tedna pred setvijo pokrije-
mo zemljo s kopreno ali postavimo toplo gredo. 
Koprena res ne dodaja toplote, vendar preprečuje 
učinek prepiha, zato se pri enaki temperaturi na 
zatišni legi lahko »martinčkamo«, na tistih, ki so iz-
postavljene vetru, pa nas zebe. Enako se počutijo 
tudi zemlja in mikroorganizmi. Zato koprena, ali 
še bolje topla greda, zelo pospeši rast.

Topla greda ima še to prednost, da izolativne plo-
šče del ujete energije, ali del toplote, ki se razvije, 
če v zemljo vdelamo sveži konjski gnoj, v precej-
šnji meri zadržijo in s tem rastlinam omogočijo 
»talno gretje« tudi v mrzlih nočeh. S kopreno tega 
ne moremo doseči.

Čas sezone rasti si skrajšamo s pridelovanjem sa-
dik v zaprtem prostoru. Še posebej se to pozna 
pri vrtninah, ki potrebujejo daljše rastno obdobje 
(paradižnik, paprika, ...). Če zgodaj spomladi setev 

Na 20m2 strešnega vrta v družbi rož raste na desetine 
začimb, solate, goji jagoda, koprive, buče in sončnice. 
Takšen vrt je varen tudi pred voluharjem in srno.

maj

junij
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solate nadomestimo s sajenjem sadik na stalno 
mesto, skrajšamo obdobje pridelovanja za 20–30 
dni. Rastline, ki so zelo počasne, na primer koren-
ček, in ne marajo presajanja, lahko zasejemo v 
lesene zabojčke. S tem dobimo dragoceni mesec 
dni. V aprilu celotni zaboj odpremo od spodaj in 
zakopljemo na mesto, kjer bi radi naprej gojili ko-
renje. Tudi bučke čojota in buče lahko začnemo 
gojiti v zaprtem prostoru in potem nadaljujemo 
v topli gredi – od sredine maja naprej pa toplo 
gredo prestavimo drugam, da pospeši rast drugih 
vrtnin. 

Na opisane načine bomo lahko pridelek pobirali 
4–6 tednov prej, kot če vse delamo na prostem. 
Tudi kaljivost bo boljša in iz enakega števila se-
men nam bo uspelo pridelati več rastlin. Če se 
odločimo za vzgojo v rastlinjaku, bomo imeli še 
en užitek več, in sicer bomo uživali v kratkih ro-
kavih, četudi bo zunaj le nekaj stopinj nad ničlo. 
Rastlinjaki namreč zadržujejo veliko toplote in 
dovolj je le nekaj sončnih žarkov, da bo v neogre-
vanem rastlinjaku vsaj 10 stopinj bolj toplo kot 
zunaj. 

Dobra novica je, da lahko imamo s pomočjo ne-
ogrevanega rastlinjaka ali tople grede svoj sveži 
pridelek v vseh letnih časih. Seveda ne gre priča-
kovati, da bomo pozimi pobirali melone ali para-
dižnike. Zagotovo pa bomo imeli na razpolago 
veliko zimske kreše, rukole, ohrovta, špinače, mo-
tovilca, minune, pekinškega zelja pak choi, radiča 
in drugih odpornih rastlin. 

Do hitrega pridelka s spremembo navad.
Dokler čakamo, da redkvica ali rdeča pesa nare-
dita gomolje, lahko uživamo liste. Torej ne drži, 
da preteče od setve do žetve nekaj mesecev. Že v 
nekaj tednih lahko začnemo nabirati. 

Ste že kdaj poskusili liste rdeče pese ali korenčka, 
kolerabice ali cvetače? Vse to lahko uporabimo v 
kuhinji, iz njih naredimo prikuhe, še bolje pa je, 
če jih pojemo surove v solati. Ti deli zelenjave, ki 
smo jih navajeni zavreči, so zelo bogati z minerali 
in vitamini. Za korenčkove liste so celo ugotovili, 
da vsebujejo nekajkrat več beta karotena kot sam 
koren. Na gredicah z gojeno zelenjavo je veliko ra-
stlin, ki jim pravimo plevel in naredimo vse, da jih 
zatremo. Narobe! Te samonikle rastline so tako bo-
gate z minerali in vitamini, da jih prekaša le redko 
katera gojena zelenjava. Zgodaj spomladi, ko še 
čakamo na prvo solato, se navadna zvezdica, ki je 
stalnica naših vrtov, že lepo razraste. Poskusimo jo 
v solati ali pozneje, ko je že večja, pripravljeno kot 
špinačo. Še nekoliko pozneje, v maju, ko se na vrtu 
že lepo razraščata tudi paprika in paradižnik, pride 
na svoj račun ščir. Na tem mestu moram omeniti 

tudi vejicati rogovilček, ki je odličen vir železa. Obe 
rastlini lahko uporabimo tako v solati kot dušeni.

Ko zakonitosti narave vnesemo v svoj vrt, bo uspe-
val tako rekoč sam. Mi mu bomo samo pomagali 
in pri tem neizmerno uživali, z enake površine pa 
bomo dobili nekajkrat več kot doslej.

TOPLE GREDE

TERMOFLOR d.o.o.
IOC Zapolje IV/6
1370 Logatec

T: 01 750 81 52
info@termoflor.si
www.termoflor.si

RASTLINJAKI

Res se morate potruditi, da v tem cvetličnem raju 
med rožami zagledate jajčevce in blitvo. Vsem je 
bolje skupaj!
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Finančna sredstva nam ne omogočajo po-
krivanja stroškov pošiljanja na individualne 
naslove. Če bi želeli naše novice prejemati na 
dom, prosimo za prispevek, ki ga nakažete na:
TRR: 0201 1025 5748 080
IBAN: SI 56 0201 1025 5748 080
BIC BANKE: LJBASI2X
KODA NAMENA: OTHR
Prejemnik: Društvo Ognjič, Zapotok 54, 1292 Ig
Namen plačila: Prispevek za obveščanje
Sklic: datum plačila (npr.: 23012012)

Priporočamo se za 7 EUR (letna naročnina, 10 
številk) ali več. Vsak prispevek (tudi manjši) 
nam pride prav, da lahko še naprej širimo mre-
žo vrtcev, šol, novinarjev, zdravstvenih usta-
nov in drugih, ki jim pošiljamo naše novice. 
Prispevke lahko pošljete tudi v obliki poštnih 
znamk A.

POMEMBNO:
Banka se je po dolgoletnih prošnjah odzvala 
in nam po novem na izpiskih poda popolne 
naslove pošiljateljev prispevkov. 
Zato nam teh podatkov od OKTOBRA 2011 na-
prej ni več treba pošiljati po elektronski pošti, 
javiti po telefonu ali nam pošiljati kopije polo-
žnic po pošti. 

To pa boste kljub vsemu morali storiti, če:
•	plačnik	ne	bo	tudi	prejemnik	novic	 (kjer	bo	
plačano za več prejemnikov ali če plačnik pla-
ča znesek za drugega prejemnika novic),
•	ima	plačnik	v	naslovu	šumnike	(ti	se	na	izpi-
sku ne izpišejo). 
V tem primeru nam točne podatke, kam naj 
pošljemo novice, sporočite po pošti na naslov 
društva ali po elektronski pošti na posljite.no-
vice@gmail.com ali nas pokličite ob delovni-
kih med 9. in 13. uro na 041 770 120.

Prispevke, za katere ne bomo dobili nobenih 
dodatnih napotkov, bomo obravnavali kot 
donacije.

24. marca 2012 bo 
drugič v zgodovini 

Slovenije organizira-
na vseslovenska pro-

stovoljska okoljska 
akcija. Prostovoljci 
bodo do pomladi 

po Sloveniji iskali in 
preverjali lokacije 
divjih odlagališč v 

digitalnem registru, 
ki so ga ustvarili

tekom lanskega projekta Očistimo Slovenijo 
v enem dnevu!, spomladi 2012 pa bodo s či-
stilno akcijo s teh divjih odlagališč odstranili 
komunalne odpadke.

Poleg tega bodo očistili tudi okolice šol, vrt-
cev, naselij in sprehajalnih poti. Projekt se to-
krat širi na globalno raven, in sicer v sklopu 
globalne pobude World Cleanup 2012.

Slovenski prostovoljci bodo del večmiljonske 
množice, ki bo od marca do septembra 2012 
v svojih državah izvedla enodnevne prosto-
voljske čistilne akcije v preko 70 državah iz 
celega sveta.

Cilji projekta:

1. 23. in 24. marca 2012 povezati 250.000 
prostovoljcev v skupni okoljski akciji

2. ozaveščati, izobraževati in opolnomo-
čiti javnosti na področju ravnanja z od-
padki; vsak lahko spreminja svet

3. odstraniti iz narave 10.000 ton odpad-
kov oz. eno vrečo odpadkov za vsakega 
prebivalca Slovenije

4. krepiti sodelovanje v slovenski družbi 
- povezati 1.000 organizacij, da aktivno 
sodelujejo v projektu

5. krepiti prostovoljstvo v vseh segmentih 
družbe

Status projekta lahko spremljate na spletni 
strani projekta www.ocistimo.si, kjer so obja-
vljeni redno ažurirani podatki.

Bi želeli 
prejemati 
naše 
novice?
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regionalne novice in dogodki

Kolekcijo Nonicare lahko kupite 
v trgovini Ekovita

Celovška cesta 142, Ljubljana

www.nonicare.si

e-mail: info@nonicare.siGSM: 041 444 676

- antioksidantna zaščita, 
  ki upočasnjuje staranje kože
- naravna regeneracija kože 
  in proizvodnja lastnega sebuma

HORMON SREČE
ZA VAŠO KOŽO

KOZMETIKAKOZMETIKA

BREZ UMETNIH BARVIL IN PIGMENTOV,
PARABENOV, SILIKONA, PARFUMA 

ALI DODATKOV IZ PARAFINSKEGA OLJA

s sadežem nonis sadežem noni
PRIKAZ REZI SADNEGA DREVJA
ČETRTEK, 8. MAREC

Na sedežu društva Vinji Vrh 5a, 8220 
Šmarješke Toplice, ob 15. uri
Delavnico vodi Marjan Malus. Informacije: 
GSM: 031-645-476 in na joze.lusavec@gmail.
com. Organizira: Ajda Dolenjska. 

TEČAJ BIOLOŠKO 
DINAMIČNE PRIDELAVE
SOBOTA, 24. MAREC

Domžale, Ljubljanska 58, ob 18. uri 
Vodi: g. Jože Grabljevec

Tečaj je primeren tako za začetnike kot za 
tiste, ki želite bolje spoznati tovrstni način 
pridelave. tečaj bo potekal štiri sobote (te-
oretični del 24. 3., 31. 3., 14. 4., praktični del 
21. 4.). Več o tečaju na www.zveza-ajda.si v 
rubriki Koledar dogodkov. 

Informacije: 031 855 170.

Organizira: Društvo Ajda Domžale.

BIO TRGOVINA NARAVNA LEPOTA STUDIO ZDRAVJA 
Maloprodaja Svetovanje pri naravni negi: Svetovanje pri prehrani 
 Logona, Sante, AquaBio, NeoBio in diagnostika

Veleprodaja Make up studio,  Tretma z zeliščnimi ušesnimi 
 oblikovanje obrvi svečkami Biosun

Diskontna prodaja Kozmetični salon Re�eksna masaža stopal

Spletna trgovina Orientalski ples - BITI ŽENSKA Kolonik - kolonhidroterapija

2000 izdelkov na 200 m2  • Parkirišče •  Bližina obvoznice in BTC–ja • Kartica za 5 - 20 % stalni popust 

Živa Center d.o.o.  • Nega telesa, odnosov in okolja • Tomačevo 27, 1000 Ljubljana
Tel:  01 4364671 • Mob: 051 454 355 • www.zivacenter.org 
e-mail: info@zivacenter.si • Spletna trgovina: www.zivacenter.org/shop 
Kozmetični izdelki: www.logona.si • Orientalski ples, ličenje: www.bitizenska.org 

ŽIVA center je odprt: pon. – pet. 9h-21h,  sob. 8h-14h

Predavanja in delavnice
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