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Kaj bo z našimi otroci?



Pojdimo v sij 
svetlobe na Hvaru

Pojdite z nami v sij svetlobe 
in obrnite novo stran v 

svojem življenju.
Vse, ki že poznate naš projekt ter sledite pre-
davanjem in literaturi, pa bi radi naredili še 
korak bliže k sebi, vabimo na osemdnevni 
seminar, kjer boste to, o čemer predavamo 
in pišemo, preizkusili “v živo”.

Tako kot so eterična olja esenca rastlin, je 
naš seminar na Hvaru esenca našega projek-
ta. In kot velja, da je eterično olje nemogoče 
zadržati v rokah, je tudi vsebino seminarja 
na Hvaru zelo težko zajeti v besede.

Odlična predavanja, delavnice, izleti, druže-
nje, hrana, veliko sonca in prelepi otok so le 
oblika, v katero je skrito to, zaradi česar je 
ta seminar tako poseben. Zato vabljeni, da 
se prepustite Vsebini. 

Seminar vodita: Sanja Lončar in Rajko 
Škarič.

Za dodatne informacije, program in pogoje 
udeležbe pišite na e-naslov:  
delavniceszz@gmail.com.  
Na voljo smo vam tudi po telefonu  
041 770 120, vsak delovnik od 9. do 12. ure.

2 teRmiNA 16. 10. - 23. 10. in  
25. 10. - 1. 11. 2015

TRidNevNi  
semiNAR v AvsTRiji

od 3. do 5. julija 2015  

diŠeČa sPoZnanja

Če so začimbe tudi v vas vzbudile 
vedoželjnost in lakoto po novih 
spoznanjih, vabljeni, da se nam 
pridružite med 3. in 5. julijem. 

Kaj rastline zmorejo in kako je treba z njimi sode-
lovati, bo rdeča nit že tradicionalnega tridnevnega 
seminarja Začimbna doživetja, ki ga bomo tudi v 
letošnjem juliju organizirali v Avstriji. Zanimalo 
nas bo, kako so delali z rastlinami v preteklosti 
od časa Keltov do samostanske medicine in kako 
to počnejo danes. Obiskali bomo tudi eno izmed 
vodilnih podjetij, ki prideluje ekološke začimbe 
in goji tudi odnose, ki niso značilni za današnji 
globalizacijski čas. 

Seminar bodo vodili: Sanja Lončar, Sabina 
Topolovec in Rajko Škarič.

Za dodatne informacije, program in pogoje 
udeležbe pišite na e-naslov:  
delavniceszz@gmail.com.  
Na voljo smo vam tudi po telefonu  
041 770 120, vsak delovnik od 9. do 12. ure.
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Kaj se dogaja z 
zdravjem naših 
otrok?
Današnja generacija srednjih let se nahaja med 
dvema ognjema. S svojim časom in denarjem 
kompenzira vse, kar je izginilo iz „pravic“ zdra-
vstvenega in pokojninskega zavarovanja njihovih 
staršev. Po drugi strani pa na tovrstno pomoč ra-
čunajo tudi njihovi otroci in vnuki. 

Kar zadeva najmlajše, je videti, da postajajo teža-
ve iz leta v leto vse večje. Slovenija ima več de-
belih otrok od Amerike. Med rekorderji smo tudi 
po porabi antibiotikov. Naši otroci so neprespani, 
pogosto bolni, ..., pa tudi učenje jim gre vse težje 
od rok. 

Kakšno prihodnost lahko pričakujemo? Mnogi 
znanstveniki svarijo, da bodo generacije dana-
šnjih otrok živele krajše življenje od svojih staršev. 
Njihovo zdravje že v zgodnjih letih načenjajo hude 
degenerativne bolezni, ki terjajo uporabo zdravil, 
ki obremenjujejo tudi druge organe. Včasih je bil 
diabetes težava starejših, danes pa imamo vse več 
otrok s to boleznijo. Podobno velja tudi za alergi-
je, revmatoidni artritis, celiakijo, psihične težave, 
raka, levkemijo in, verjeli ali ne, tudi za težave s 
holesterolom, z ožiljem, želodcem itd.

Namesto obupa svetujemo, da vsi skupaj čim 
prej zavihamo rokave in poskušamo narediti 
spremembe v smeri boljšega zdravja naših otrok. 
Veliko se da narediti in vsaj pri otrocih bodo rezul-
tati hitro vidni. 

Kar bomo sejali, bomo tudi želi. 

Sanja Lončar, urednica

Kot vidite, nam je s skupnimi močmi znova 
uspelo ustvariti „debele novice“. Hvala vsem, 
ki ste s svojim darovanjem, pošiljanjem 
znamk ali z nakupom naših knjig to omogo-
čili. Skupaj se daleč pride!



www.zazdravje.net   Skupaj za zdravje človeka in narave        4          

Porušena črevesna 
flora – bližnjica 
do psihičnih 
težav otrok
Besedilo: Adriana Dolinar

V črevesju sodobnega človeka naj bi 
namesto 85 odstotkov živelo le 10 do 
20 odstotkov koristnih mikrobov! Ali 
ste vedeli, da se z močno porušeno 
črevesno floro današnji otroci že rodijo? 
Preberite, kako je to mogoče in kako 
to vpliva tako na razvoj težav s fizičnim 
telesom kot tudi na razvoj težav, kot 
so pomanjkanje pozornosti, motnje 
govora, hiperaktivnost, razdražljivost, 
agresija in celo na razvoj avtizma? 

Črevesna flora – temelj 
celostnega zdravja
Že Hipokrat je rekel, da vzrok vseh obolenj leži v 
črevesju. Da to drži tako za fizična obolenja kot 
tudi za psihična, pa je potrdil tudi oče moderne 
psihiatrije Philippe Pinel. Po dolgih letih dela z 
bolniki s psihičnimi težavami je leta 1807 zaključil, 
da je glavni sedež težav teh ljudi v območju želod-
ca in črevesja. Čeprav smo stoletja za tem bolj kot 
ne ignorirali pomen zdravega črevesja kot nujo za 
ohranjanje celostnega zdravja, se danes na tem 
področju vse več raziskuje, piše in govori. 

Še več, nevrologinja in nutricionistka dr. Natasha 
Campbell-McBride je z natančnim programom 
obnove črevesne flore zgolj s prehrano uspela 
pomagati na tisoče otrokom z različnimi psihič-
nimi motnjami, vse od motenj govora, učenja, 
hiperaktivnosti, pomanjkanja pozornosti, epi-
lepsije, depresije, shizofrenije in celo do avtiz-
ma. N. Campbell, avtorica knjige GAPS, Gut and 
Psychology Syndrome, opozarja, da je porušena 
črevesna flora pri dojenčku bližnjica do številnih 
težav, ki lahko otroka zaznamujejo za vse življe-
nje. Kajti težave, ki lahko nastanejo zaradi po-
rušene črevesne flore (motnje učenja, govora, 
pomnjenja, hiperaktivnost, motnje navezovanja 
socialnih stikov, …), lahko otroka spremljajo, tudi 
ko odraste (nevključenost v družbo, depresija, zlo-
raba drog, shizofrenija, …), če se z njimi ne spopa-
demo ustrezno takrat, ko je za to še čas. 

Kako lahko porušena črevesna flora povzroči 
motnje govora, motnje pozornosti, učenja, hi-
peraktivnost in celo avtizem? Preprosto, pravi N. 
Campbell. Ko porušimo črevesno floro, ostanemo 
brez pomembnega telesnega „organa“, ki skrbi za 
našo obrambo na vseh ravneh! Če bi svojo čreve-
sno floro sterilizirali – uničili, bi umrli.

Moč zdrave črevesne flore
Koristni mikrobi nam ne pomagajo zgolj preba-
vljati zaužite hrane – brez njih nekaterih snovi 
sploh ne bi mogli presnoviti. Ne bi mogli prebaviti 
mlečnega sladkorja – laktoze in vlaknin, na primer. 

Prav tako imajo koristne bakterije pomembno 
vlogo pri ustvarjanju telesu koristnih snovi, kot so 
vitamini skupine B in vitamin K2. Te ustvarja dobra 
oblika bakterije E. coli. Če je te v črevesju dovolj, se 
tudi njena nevarna različica ne more prekomerno 
razmnožiti. Koristni črevesni mikrobi so sposobni 
tudi protibakterijskega, protivirusnega, protigli-
vičnega, protikancerogenega delovanja.

Kadar je črevesna flora uravnotežena, se tudi zaje-
davci v črevesju težje razbohotijo. Ko se npr. gliste 
oz. podančice prekomerno razmnožijo, lahko to 
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pri otroku opazimo po temnih kolobarjih okrog 
oči, pogostem vrtanju po nosu, utrujenosti, srbe-
nju zadnjika, nervozi, nemirnem spanju, nerazpo-
loženosti in tudi slabši pripravljenosti za učenje.

Koristni črevesni mikrobi pomagajo tudi pri čišče-
nju telesa. Npr. vase ujamejo številne toksine in jih 
izločijo iz telesa, ko se sami izločijo z blatom. Imajo 
torej tako imenovano sposobnost keliranja števil-
nih toksinov, kot so svinec, živo srebro, kadmij, 
PCB, …, ki jih zaužijemo s hrano, z vodo ali kako 
drugače. Kelirajo tudi toksine, ki jih proizvajajo 
mikrobi, ki običajno prebivajo v črevesju, kot sta 
kandida in klostridij tetani. Zanimivo je, da je klo-
stridij tetani (povzročitelj tetanusa) običajni prebi-
valec naše črevesne flore in ne povzroča nobenih 
težav, če je naša črevesna flora v ravnovesju! Torej 
zanj velja podobno kot za glivico kandido, o kate-
ri smo veliko napisali v knjižici „Obvladajte kandi-
do, preden ona obvlada vas“ (prelistate jo lahko 
na http://shop.zazdravje.net/). Kadar je črevesna 
flora v ravnovesju, glivica ne povzroča težav, ko ni 
tako, lahko glivica skupaj s toksini zavlada tako v 
črevesju kot tudi v celotnem telesu. 

Zanimiva so odkritja, da določene probiotič-
ne bakterije, kot sta Lactobacillus helveticus 
in Bifidobacterium longum, celo dokazano zmanj-
šujejo simptome zaskrbljenosti in depresije pri 
ljudeh s klinično depresijo. 

Zdravje črevesne flore pa je pomembno tudi zato, 
ker ta skrbi, da ostane naša črevesna stena zdra-
va in nepoškodovana. To je nujno, da preprečimo 
vdor patogenih mikrobov, številnih toksinov, ne-
prebavljenih koščkov hrane in drugega v telo. Ko 
ta pregrada popusti, tudi nastanek psihičnih mo-
tenj otrok ni daleč.

Črevesno floro otrok podeduje od staršev
Ker otrok črevesno floro nasledi od staršev, je 
najbolje začeti s krepitvijo črevesne flore obeh 
staršev, še preden se odločita za spočetje. Zakaj? 
Črevesje otroka naj bi bilo po dosedanjem spo-
znanju znanstvenikov sterilno – brez prisotnosti 
mikrobov, vse dokler se otrok ne rodi. 

Ko se sproži porod, otrok s potovanjem po poro-
dnem kanalu od matere prevzame mikrobe, ki so 
tam prisotni. Kateri mikrobi bodo v nožnici v času 
poroda prisotni, pa je odvisno od stanja črevesne 
flore matere ter stanja črevesne flore in mikroflore 
spolovil očeta. 

Kadar imata torej oba starša optimalno črevesno 
floro in posledično tudi ustrezno mikrofloro spo-
lovil, bo otrok v svoje črevesje prevzel zdravo mi-
krofloro. To mu omogoča razvoj krepkega imun-
skega sistema in posledično tudi zdravo rast in 
razvoj v vseh pogledih. 

Dobre rešitve za 
prenovo črevesja

Molkosan z dodatkom sadežev združuje 
blagodejne desnosučne 
mlečne kisline, antioksi-
dante jagodičevja in gra-
natnega jabolka ter dober 
sadni okus. Zato ga lahko 
otrokom postrežete kot 
nadomestek za sok.

Na voljo v lekarnah, tr-
govinah Sanolabor, in v 
izbranih specializiranih 

trgovinah.

Kaskadno fermentirani bio koncentrati iz 
Dr. Niedermeier Pharme za zdravo preba-
vo in boljše zdravje 

Regulatpro®Bio, ki je 
proizveden v patentira-
nem procesu Kaskadne 
fermentacije™  iz ekolo-
škega sadja, zelenjave in 
oreščkov, poskrbi za do-
bro počutje tudi z vidika 
dveh osnovnih predpo-
gojev za zdravo in učin-
kovito prebavo: regene-

racije in obnove črevesnih sten. Dobrodejne 
bakterije se lahko naselijo v črevesju in 
opravljajo svoje delo, le če imajo prava hra-
nila in zdrave črevesne stene. Aktivne učin-
kovine v Regulatpro®Bio se izredno hitro 
absorbirajo in asimilirajo ter poskrbijo, da 
proces celotne prebave spet steče učinko-
vito in nemoteno, s čimer se zgradi temelj 
splošne vitalnosti in zdravja.   

YOGERMINA mešanica probiotikov, pre-
biotikov in vitaminov B kompleksa.

Lahko jo uživajo 
zdravi; ljudje, ki se 
zdravijo z antibioti-
ki ali imajo alergije, 
prebavne motnje, 
so v stresu in na po-

tovanju. Ne vsebuje laktoze niti glutena. Za 
otroke od 6 mesecev do 12 let se priporoča  
Yogermina JUNIOR. ww.bio-medico.si
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Kadar je črevesna flora in s tem mikrobna flora 
spolovil staršev porušena, pa otrok ob rojevanju 
prevzame porušeno črevesno floro. Posledica je 
nepravilno razvit imunski sitem otroka od rojstva 
naprej in pojav številnih težav na prebavilih, diha-
lih, ušesih, koži itd. Vrh ledene gore številnih te-
žav pa je še pojav že navedenih psihičnih motenj. 
Kako do tega pride? 

1. Pomanjkanje vitalnih 
snovi/presežek strupov
Ker primanjkuje koristnih mikrobov, ki bi zaužito 
hrano v črevesju razgradili, telo otroka trpi po-
manjkanje številnih vitalnih snovi (magnezij, kalcij, 
vitamini skupine B, A, D, C, omega 3, …), ki so med 
drugim potrebni za rast in razvoj, pa tudi za ob-
navljanje in čiščenje telesa. Tako se v telesu otroka 
kopiči vse več „odpadnih produktov celic“, toksi-
nov, …, ob vse večjem pomanjkanju vitalnih snovi.

2. Vse več toksinov uide v telo
Ker ni dovolj koristnih mikrobov, se tudi toksini 
(kadmij, svinec , PCB, …), ki jih otrok zaužije s hra-
no, v črevesju ne morejo kelirati in izločiti iz telesa, 
zato se jih vse več vsrka v telo. 

Enako velja za živčevju nevarne toksine, ki so pro-
dukti glivice kandide ali bakterije klostridij tetani 
in drugih. Tudi za nevtralizacijo teh nihče ne po-
skrbi, zato jih je v črevesju, pozneje pa tudi v te-
lesu, vse več. 

Vedno večja prisotnost nevarnih stranskih pro-
duktov kandide (etanol in acetaldehid) v telesu 
lahko ustvari znake, podobne alkoholizmu! Znaki 
so močnejši po zaužitju sladke hrane, iz katere 
kandida proizvede navedene snovi. Kronična pri-
sotnost alkohola v krvi pa lahko povzroči vrsto 
težav, od zmanjšanja izločanja solne kisline v že-
lodcu, do poškodb jeter, imunskega sistema, mo-
žganov in živčevja.

Znak, da nevrotoksini klostridijev že povzročajo 
težave v možganih in živčevju, pa je, na primer, 
povečana občutljivost otrok na svetlobo in hrup. 
Obenem N. Campbell opaža, da imajo otroci s 
porušeno črevesno floro in psihičnimi motnjami 
tudi nenormalno napete mišice, kar je značilno za 
nizko vsebnost nevrotoksina klostridija tetani v 
krvi. V blatu avtističnih otrok lahko praviloma naj-
demo večjo prisotnost klostridijev. Z zdravljenjem 
avtističnih otrok z zdravili, ki uničujejo te bakteri-
je, so sicer uspeli zmanjšati simptome avtizma in 
izboljšati prebavo, toda le v času jemanja zdravil. 
Ker ta zdravila niso brez stranskih učinkov in ker 
klostridijev ne moremo uničiti zaradi trdovratnih 
spor, je najboljši način, da jih spravimo nazaj v 
varen okvir, s pomočjo dobrih črevesnih bakterij, 
meni N. Campbell.

3. Porušena zaščita telesa v črevesju 
– poškodovana črevesna stena
Ker je premalo koristnih mikrobov, se poškodu-
je tudi črevesna sluznica. Zdrava črevesna flora 
namreč ščiti celice črevesja vsaj na dva načina. 
Črevesne celice oskrbuje s hranili, da lahko te 
delujejo in ostanejo zdrave. Prav tako pa jih ščiti 
pred poškodbo, ki jo povzročijo patogeni mikrobi, 
saj zavira njihov prekomerni razrast in posledično 
poškodbo črevesnih celic. Prav posebej agresivne 
do črevesne stene so, na primer, nitaste oblike 
kandide.

Ko koristih mikrobov ni dovolj, postane črevesna 

Kadar je črevesna flora uravnotežena, se 
tudi zajedavci v črevesju težje razbohotijo. 
Ko se npr. gliste oz. podančice prekomerno 
razmnožijo lahko to pri otroku opazimo po 
temnih kolobarjih okrog oči, pogostem vr-
tanju po nosu, utrujenosti, srbenju zadnjika, 
nervozi, nemirnem spanju, nerazpoloženosti 
in tudi slabši pripravljenosti za učenje.

Dobre naravne rešitve so česen, bučna se-
mena, pelin in kokosova maščoba.

Brez barvil, 
konzervansov

 in aditivov

    Kapljice 
brez alkohola

Za otroke od 3 let dalje
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stena vse bolj poškodovana oziroma „preluknja-
na“. Skozi poškodovano steno črevesja pa posle-
dično v telo otroka uidejo številni toksini, mikrobi, 
neprebavljeni koščki hrane itd. 

Kadar se beljakovine glutena (iz pšenice, ovsa, 
ječmena, …) ali kazeina (mlečne beljakovine), na 
primer, nepopolno razgradijo v črevesju in se vsr-
kajo prek poškodovane črevesne stene v telo, lah-
ko to neposredno povzroča motnje v delovanju 
možganov, saj prehajajo krvno-možgansko pre-
grado. Raziskovalci namreč opažajo, da se lahko ti 
beljakovini, kadar se ne prebavita ustrezno, spre-
menita v snovi (gluteomorfini in kazeomorfini), ki 
so podobne opiatom, kot sta morfin in heroin! Te 
snovi so našli tudi v urinu avtističnih, epileptičnih, 
depresivnih, hiperaktivnih, …, otrok. 

Vdor vseh teh mikrobov, toksinov in nepreba-
vljenih delčkov hrane v kri pa močno obremeni 
obrambne moči otroka. Posledica je pojav števil-
nih alergij in kroničnih težav z dihali, ušesi, s kožo, 
sečili, … 

Običajno otroci za mnoga od teh obolenj prejme-
jo antibiotike, ki razmere še poslabšajo. Kako si 
lahko ob težavah z dihali, ušesi, s sečili in prebavili 
pomagamo na naraven način ter se izognemo ne-
potrebnemu jemanju antibiotikov, si lahko prebe-
rete v priročniku „Vojna ali mir z bakterijami“ (pre-
listate ga lahko na http://shop.zazdravje.net/).

4. Porušena zaščita možganov – 
poškodovana krvno-možganska pregrada
Sčasoma zaradi vse slabše situacije v telesu posta-
nejo vse bolj ranljivi tudi možgani, ki jih sicer pred 
vdorom mikrobov, mnogih toksinov in drugega 
ščiti krvno-možganska pregrada. Ta ima podob-
no zaščitno vlogo kot črevesna stena. Pregrada je 
namreč prepustna za koristne snovi in neprepu-
stna za tiste, ki bi utegnile možganom škodovati. 
Sestavljena je iz celic, ki se tesno prilegajo skupaj, 
med njimi pa se nahaja še posebna beljakovina, 
ki „reže“ med celicami še dodatno „zalije“ oziroma 
zapre. Prav te zaščitne beljakovine se pričnejo ob 
presežku toksinov, mikrobov itd. v telesu razta-
pljati. Posledica je odpiranje krvno-možganske 
pregrade tudi za tiste snovi, ki sicer ne bi mogle 
skoznjo. Tako lahko do možganov prispe še več 
toksinov in mikrobov. 

Da je krvno-možganska pregrada „popustila“ v 
svoji pomembni funkciji zaščite možganov, pri 
otroku vidimo, ko se pričnejo pojavljati motnje 
koordinacije, govora, učenja in pozornosti. Taki 
otroci imajo znake razdražljivosti, agresije, depre-
sije, hiperaktivnosti in celo avtizma. 

N. Campbell ugotavlja, da ima čez 80 odstotkov 

otrok vsakega simptoma po malo! Ker zdravni-
ki s temi težavami niso seznanjeni, jih ne znajo 
pravilno diagnosticirati oziroma prepoznati, zato 
takšnim otrokom tudi ne znajo ustrezno poma-
gati. Prav hitro prepoznavanje in odpravljanje 
nevroloških težav z odpravljanjem neravnovesja 
črevesne flore pa je nujno, da otrok ne zapade v 
še hujše težave, ki ga utegnejo spremljati tudi v 
odraslo dobo. 

Natančna navodila, kako z dieto okrepiti črevesno 
floro pri otrocih, ki imajo navedene težave, si lah-
ko preberete v navedeni knjigi N. Campbell.  

Še vedno 
aktualne vsebine 
iz arhiva
Temo zdravja otrok 
smo vzeli pod drob-
nogled tudi maja 
2010. Besedila so 
še vedno aktualna. 
Preberete jih lahko v 
PDF arhivu novic na 

spletni strani www.zazdravje.net.

Je vaš otrok hiperaktiven?
Solime priporoča:

Gelevital Junior 
Povečuje koncentracijo med 
študijem

Natura pronta s 
pomarančnimi cvetovi 
Spodbuja sprostitev in dobro 

razpoloženje

Čajna mešanica Relax
Spodbuja sprostitev

Solimejevi izdelki so na voljo v Medivitalovi 
trgovini v Zdravstvenem domu Medvode in v 
bolje založenih specializiranih trgovinah in le-
karnah. Za informacije pokličite: 041 354 098.

                                    

Skupaj za zdravje 
človeka in narave

www.zazdravje.net

Kaj se dogaja z zdravjem otrok
Tema meseca:

maj 2010    brezplačen izvod
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Premalo holesterola in 
nasičenih maščob lahko 
načne zdravje otrok
Besedilo: Adriana Dolinar

Naučili so nas, da je visoka raven 
holesterola v krvi zlo, saj maši žile. Da 
bi znižali „nevarni“ holesterol v krvi, 
je sinonim „zdrave“ prehrane, tako za 
odrasle kot za otroke, postala hrana z 
malo holesterola in nasičenih maščob. 

Uživanje mleka in mlečnih izdelkov z manj ma-
ščob, margarine namesto masla, rastlinskih te-
kočih olj (sončnično, sojino, …) namesto masti, 
masla in kokosove maščobe, izogibanje rdečemu 
mesu, jajcem itd., niti nam niti našim otrokom ni 
okrepilo zdravja, temveč ga je pri mnogih močno 
načelo. Ali vas zanima, zakaj?

Čeprav so obljubljali nasprotno, nas manj holeste-
rola in nasičenih maščob v hrani ni rešilo srčnega 
infarkta in možganske kapi. Obe obolenji ostajata 
med vodilnimi vzroki, zaradi katerih danes v razvi-
tem svetu umiramo. 

Še več, tako med odraslimi kot med otroki beleži-
mo tudi naraščanje debelosti, diabetesa, imunske 
pomanjkljivosti, hiperaktivnosti, agresije, depre-
sije, avtizma, samomorilnih nagnjenj, raka itd. Pri 
vsaki naslednji generaciji pa strokovnjaki opažajo 
tudi vse večji upad plodnosti. 

Več o tem, kako je mogoče, da so bili holesterol in 
nasičene maščobe proglašeni za zlo, brez katerih 
pa v resnici ni krepkega zdravja, si lahko prebere-
te v novi knjigi „Resnice in zmote o holesterolu“. 

Branje knjige nadvse priporočamo vsem, ki želi-
te ohraniti zdravo ožilje, možgane, živce, kosti, 
zobe, …, izboljšati imunost, potenco in plodnost 
ter omogočiti zdravo rast in razvoj otrok od spo-
četja naprej. Vsebino knjige lahko prelistate na 
http://shop.zazdraje.net/. 

Še bolj pomembno je, da preprečimo, da bi se v 
nevarni mit o holesterolu ujeli naši otroci. 

Kako pomanjkanje holesterola 
uničuje zdravje otrok?

1. Holesterol je eden izmed temeljnih gradni-
kov celičnih membran naših celic. Če ga ni 

dovolj, lahko pride do motenj v rasti, delitvi, ob-
novi in delovanju vseh telesnih celic od spočetja 
naprej. 

Kako pomemben je holesterol za naše zdravje od 
spočetja naprej, je razvidno iz primera motenj v 
izgradnji holesterola. Ena takih motenj je sindrom 
Smith-Lemli-Opitz. Gre za dedno okvaro, kjer je 
motena pretvorba holesterola v določeni fazi, in 
sicer telo ni sposobno izgraditi holesterol do kon-
ca. Ena od posledic te težave je nezmožnost pra-
vilnega razvoja in rasti ploda, zaradi česar lahko 
kmalu pride do spontanega splava. 

2. Čeprav največ holesterola pridelajo naša 
jetra, pa ga lahko veliko ustvarijo tudi naši 

možgani sami. To pove, kako pomembna je ustre-
zna oskrba možganov s holesterolom. Čeprav 
možgani zavzemajo le 2 % naše telesne teže, pa 
je v njih skoncentriranih kar 25 % telesnega hole-
sterola. Holesterol je namreč pomemben sestavni 
del možganov in kot tak nujen za njihov razvoj in 
delovanje od spočetka naprej. 

Kot nujen sestavni del membran živčnih celic 
holesterol sodeluje pri vzpostavljanju živčnih 
povezav in prenašanju informacij med živčnimi 
celicami. 

Holesterol zato skrbi, da lahko delujemo kot bitja, 
ki čutijo, se odzivajo na okolje, se učijo, premikajo, 
komunicirajo, razmišljajo, se izražajo itd. Dojenček 
se, na primer, brez sposobnosti ustvarjanja nave-
denih živčnih povezav in prostega potovanja in-
formacij ne bi mogel naučiti plaziti, hoditi, govo-
riti oziroma se sporazumevati z nami, čutiti okolje 
itd. Tudi vi ta trenutek brez holesterola ne bi mogli 
brati teh vrstic in razumeti njihovega pomena. 

Holesterol skupaj z drugimi lipidi omogoča tudi 
normalno delovanje živcev s tem, da skrbi za nji-
hovo zaščito oziroma obrambo. Je namreč sestav-
ni del mielinske ovojnice vzdolž živcev. Povedano 
drugače, mielinska ovojnica je kot plašč, ki ogrne 
ranljiva živčna vlakna in jim omogoči zaščito pred 
poškodbami ter normalno delovanje. 
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3. Holesterol je predhodnik spolnih hormo-
nov. Kadar holesterola primanjkuje, lahko 

primanjkuje tudi spolnih hormonov. Ena od po-
sledic je lahko tudi pojav neplodnosti pri obeh 
spolih. Tudi v času nosečnosti so spolni hormoni 
nujno potrebni, saj med drugim skrbijo za nor-
malen potek nosečnosti. Torej brez spolnih hor-
monov nista mogoča zdrav razvoj in rast naših 
otrok. Za te hormone velja, da ne skrbijo zgolj za 
plodnost obeh spolov, temveč tudi za izgradnjo 
mišične mase, rast mlečnih žlez, vgradnjo kalcija 
v kosti (preprečujejo osteoporozo), omogočajo 
uravnavanje sna itd. 

4. Holesterol je nujen tudi za tvorbo vitamina 
D, ki ne skrbi zgolj za čvrstost kosti in zob 

z vgrajevanjem kalcija vanje od spočetja naprej, 
temveč tudi za obrambno moč naših teles pred 
številnimi obolenji. Iz holesterola, ki je shranjen 
pod kožo, se namreč ob izpostavljenosti telesa 
soncu tvori vitamin D3. Če holesterola ni dovolj, 
se tudi vitamina D3 tvori manj. Danes vemo, da 
je pomanjkanje vitamina D3 povezano tudi z na-
stankom raka, ki je drugi na lestvici vzrokov, zara-
di katerih danes umiramo v „razvitem svetu“.

Kako pomanjkanje nasičenih 
maščob uničuje zdravje otrok?

1. Razen holesterola za stabilnost celičnih 
membran skrbijo tudi nasičene maščobe. 

Pravo razmerje med nasičenimi maščobami in ne-
nasičenimi maščobami (omega6/omega3, olein-
ska maščobna kislina itd.) je nujno, da celice osta-
nejo zdrave. Danes je v celični membrani zaradi 
prehrane z manj holesterola in nasičenih maščob 
nastal nevaren presežek nenasičenih omega 6 
maščob. Te so, na primer, poznane po nastajanju 
vnetnih prostaglandinov, zaradi česar imajo lahko 
tudi otroci v telesu vse več vnetij. 

2. Nekatere nasičene maščobe, kot so lavrin-
ska, kaprinska in kaprilna, lahko tako nam 

kot našim otrokom omogočajo boljšo obrambo 
pred virusi, bakterijami, glivicami in celo zaje-
davci. Nekatere študije dokazujejo tudi ugodno 
delovanje proti virusu HIV! Najdemo jih v kako-
vostnem mleku in mlečnih izdelkih, kokosu, pa 
tudi v materinem mleku. Ni čudno, da je materino 
mleko najboljša hrana za rast, razvoj in obrambo 
otrokovega zdravja. Če otroku po zaključku doje-
nja s hrano ne omogočite uživanja kakovostnih 
nasičenih maščob, bo prikrajšan za njihove varo-
valne učinke.

3. V paketu z nasičenimi maščobami prihaja-
jo tudi v maščobah topni vitamini A, E, D in 

K2. Prva dva sta med drugim tudi močna antioksi-
danta, ki ščitita telesne celice pred poškodbami s 

prostimi radikali in tako izboljšujeta našo telesno 
obrambo. Druga dva pa sta zadolžena za razvoj 
zdravih zob in kosti. Pomanjkanje nasičenih ma-
ščob torej lahko vodi tako v zmanjšano odpornost 
kot tudi v vse bolj krhke kosti in težave z zobmi 
(nepravilno izraščanje zob, karies itd.).

4. Nekatere nasičene maščobe dvigujejo me-
tabolizem in pomagajo pri čiščenju telesa 

ter celo pri odpravljanju odvečnih kilogramov. Če 
bi naši otroci uživali več kakovostnih nasičenih 
maščob in manj enostavnih ogljikovih hidratov 
(bel kruh, sladkor, bele testenine, …), ne bi bilo to-
liko predebelih otrok. Po številu predebelih otrok 
prednjačimo celo pred Ameriko!

IZVRSTNE ŽVEČLJIVE 
KAPSULE ZA OTROKE 

BIOPHARMA OMEGA-
3+K2, žvečljive kapsule 
z izvrstnim sadnim oku-
som vsebujejo tunino 
olje z vsebnostjo nena-
sičenih maščobnih kislin 
omega-3: DHA in EPA ter 

vitaminov D3, E in K2. Patentirane okusne 
kapsule so posebej prilagojene potrebam 
otrok od 2. leta naprej. Vitamin D je potreben 
za normalno rast in razvoj kosti pri otrocih, 
vitamin K2 skrbi za boljšo vezavo kalcija v ko-
sti, vitamin E pa je antioksidant. Tunino olje 
je bogato z omega-3 maščobnimi kislinami, 
zlasti z DHA, ki se priporoča vsem otrokom za 
zdrav razvoj in rast ter dober imunski sistem. 
Študije kažejo napredek pri koncentraciji in 
učenju otrok, ki jemljejo omega-3.

Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajal-
nah in sanolaborju. Tel.: 080 12 36

Vsebuje: Omega-3, vitamin D3, vitamin E, vita-
min K2 / Podpira imunski sistem / Zvišuje spo-
sobnost koncentracije / Pomaga pri težavah 
z učenjem / Za normalno rast in razvoj kosti / 
Odličnega sadnega okusa
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GheeK- projekt "svobodna kravica"
Zavod za zdravo ži-
vljenje kot proizva-
jalec „Zlatega masla 
ghee“, je v sodelova-
nju in z vnemo čla-
nov Inštituta S.U.R.F. 
(Sustainable, Uni-
ted, Responsible in 
Fair), ki raziskujejo 
in uresničujejo prilo-
žnosti na področjih 
prehrane, bivanja 
ter druženja, stopil 

na pot s skupnim izdelkom „GheeK“, ki jasno 
in ponosno predstavlja projekt „Svobodna 
kravica“. 

Ob nakupu izdelka GheeK:
•	 doživite v stik s semeni ekološke koruze 

(brez GSO),
•	 jih nekaj posadite,
•	 spoznate ekološki Zlati ghee, pridelan iz 

mleka pašnih in srečnih kravic, informiran 
z ljubeznijo – 120 ml,

•	 si skupaj z otroki pripravite kraljevo, 
zdravo in lahko prebavljivo pokovko, ki 
je hkrati tudi ena najstarejših receptur na 
tem planetu,

•	 darujete petino cene neposredno 
projektu „Svobodna kravica“ – 
vsakih dvesto novih GheeKov med nami 
pomeni ena rešena kravica.

Pokovko lahko štejemo med polnozrnate 
prigrizke. Raziskave so pokazale, da pokovka 
med drugim vsebuje polifenole v celo večjih 
količinah kot nekatero sadje in zelenjava.

„Vsi cvetovi prihodnosti so v semenu sedanjosti.“

Kako otrokom pribli-
žati zdravo prehrano?
V okviru projekta Skupaj za zdravje člo-
veka in narave že 7 let deluje tudi naša 
Putka Zdravka. 
V sodelovanju z Zajčkom Sladkom (ki je 
hudo sladkosned) otroke spodbujamo k pri-
jetnemu, vendar zdravemu življenju. Projekt 
spodbuja razvoj pozitivnih medsebojnih od-
nosov, izražanje čustev, kakovostno in zdra-
vo preživljanje prostega časa ter razvoj kri-
tičnega mišljenja do tistega, kar potrošniška 
družba vsiljuje otrokom. 

EKO PROJEKT z nazivom „ŽIVLJENJE JE LEPO“ 
izvajamo predvsem ZA OSNOVNE ŠOLE (1.–
3. razred). 

Vabljeni tudi na ogled predstav s Putko in 
Zajčkom 4. aprila, ob 17. uri, v Kopru ter 11. 
aprila, ob 11. uri v Maximarketu v Ljubljani.

Za podrobnejšo predstavitev projekta stopite 
v stik z Urošem Lavričem: 040 553 518 (Zavod 
Enostavno Prijatelji) ali pišite na: info@eno-
stavnoprijatelji.si.

 
 

Ekologika - Prodaja, montaža in vzdrževanje
Peter Perš ml., inž. kem. tehnologije, 041/671-028, 
www.eko-logika.si, info@eko-logika.si

PRETOČNA  
REVERZNA OSMOZA
z biokeramičnim vitalizatorjem

Otroško telo vsrka več pesticidov in 
kemikalij kot telo odraslega. Zato 

poskrbite, da vaš otrok uživa zares 
čisto vodo. 
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Voda – preprosta 
pot do zdravja otrok 
Besedilo: Andreja Šeme

Po zadnji raziskavi OECD so slovenski 
otroci na lestvici najbolj debelih na 
četrtem mestu. 

Predebel je vsak tretji deček in vsaka če-
trta deklica. Eden od bistvenih vzrokov 
debelosti je pitje sladkih gaziranih pi-
jač, ki vsebujejo ogromno sladkorja.

Po raziskavi, ki je bila opravljena v 
39 državah sveta, spijejo slovenski 
15-letniki največ sladkih gaziranih 
pijač. Povprečen slovenski mlado-
stnik vsak dan popije kar 7 dl sladke 
gazirane pijače. Če bi to pretvorili v 
kocke sladkorja, to pomeni okoli 20 
kg sladkorja na leto. Rekord, na kate-
rega ne smemo biti ponosni.

Sladke pijače prinašajo bolezni
Kilogrami sladkorja, ki jih mladi zau-
žijejo s sladkimi pijačami, povzročajo 
čezmerno telesno težo, ta pa je vzrok šte-
vilnih težav. Med njimi so najbolj pogoste sladkor-
na bolezen tipa 2, bolezni srca in ožilja, povišan 
krvni pritisk, zmanjšanje kostne gostote, zobna 
gniloba, … Mladi, ki popijejo vsak dan 3,5 dl ali 
več pijač z dodanim sladkorjem, imajo za 26 % po-
večano tveganje za razvoj sladkorne bolezni tipa 
2 v primerjavi s tistimi, ki jih ne pijejo.

Začaran sladki krog 
Sladka pijača spodbudi trebušno slinavko k tvor-
bi inzulina, krvni sladkor se zelo poviša in po 20 
minutah doseže vrhunec. Jetra začnejo ogromno 
količino sladkorja pretvarjati v maščobne zaloge. 
Eno uro po zaužitju začne krvni sladkor hitro pa-
dati, zato se kmalu rodi želja po novem kozarcu 
pijače ali po sladkariji. Ko razumemo delovanje 
sladkorja na naše telo, lahko začaran sladki krog 
zavestno prekinemo.

Voda je najbolj naravna pijača
Največ vode (85 %) je v naših možganih, zato so ti 
prav posebej občutljivi na vsak pojav dehidracije. 
Dobro hidrirani možgani lažje vsrkajo znanje, ki 
ga dobivajo v šoli, zato morajo otroci dovolj piti. 
Tudi že obstoječe znanje je bolj razpoložljivo, če 

živčevje in možgani niso dehidrirani. To potrjujejo 
tudi poskusi, kjer so otroci, ki so pred testom spili 

dva kozarca vode, dosegali občutno boljše re-
zultate. Voda omogoča optimalno delovanje 

vseh organov, hkrati pa jih ne obremenjuje. 
Otroci od 10. do 15. leta potrebujejo od 

1,2 do 1,3 litra tekočine na dan, najbolje 
vode.

Vodo pijemo iz steklenice 
ali kozarca

Največ pijač, tudi vode, je naprodaj v pla-
stenkah. Plastenke niso pametna izbira, 
saj škodljive snovi in hormonski motilci iz 
plastenk prehajajo v vodo in nato v naše 
telo. Voda v plastenkah je več kot dvesto-

krat dražja od vode iz pipe, po kakovosti pa 
zelo podobna. Odvržene plastenke so tudi 
velika grožnja za okolje in živali. 

Zaradi vseh teh razlogov je vodo najbolje 
piti iz steklenice ali kozarca. Ker ravnanje 

s steklom zahteva določeno zrelost in odgo-
vornost, je lahko za otroka lastna steklenica za 
vodo ali lasten kozarec lep iniciacijski obred v svet 
zrelosti. Dobra spodbuda za pitje vode so prve 
100-odstotne eko steklenice, ki so v celoti – od 
pokrovčka do dna – iz naravnih materialov (reci-
klirano steklo, kremenov pesek, les, pluta, kavčuk) 
in jih je mogoče reciklirati. Nova družina štirih raz-
ličnih steklenic Thank you je na največjem ekolo-
škem sejmu na svetu BioFach februarja letos pre-
jela zlato za najboljši nov izdelek na trgu.

Sladka matematika
Skupaj z otrokom izračunajte, koliko žepnine 
lahko prihrani, če ne bo več kupoval sladkih 
pijač. Izračun za 0,5-litrsko plastenko sladke 
pijače na dan: 0,70 € x 365 = 255 € na leto. 
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Babice, ne vzgajajte 
kriminalcev!
Besedilo: Sabina Topolovec

Ko so v nekaterih ameriških zaporih 
ukinili sladkor in belo moko, so se 
najbolj agresivni kriminalci v kratkem 
prelevili v jagenjčke. Še več, po prestani 
kazni je bilo med temi kaznjenci 
najmanj povratnikov. 

Neverjetno, vendar resnično!  
Presežek sladkorja v krvi poskuša telo umiriti tako, 
da spremeni naše notranje „nastavitve“. Tako kot 
mi na termostatu nastavljamo temperaturo v pro-
storu, ima tudi telo podoben način, s katerim po-
skuša omejiti količino sladkorja, ki plava po naših 
žilah. 

Zato se pri ljudeh, ki uživajo hrano z visokim gli-
kemičnim indeksom (sladkorji, bela moka, krom-
pir, ...), sčasoma začne razvijati hipoglikemičnost. 
V želji, da omeji pretirani sladkor, ga začne telo 
vse bolj omejevati. In prav to nas sili, da ga uživa-
mo vse več.

Ko ga imamo namesto potrebnih 100 mg na 
deciliter krvi v telesu 60–70 mg, postanemo 

razdražljivi, nezbrani in utrujeni. Če pade še nižje, 
na 40–50 mg, pa lahko postanemo agresivni, na-
padalni, eksplozivni, ...

Če ne morete razumeti, zakaj vaši otroci podleže-
jo vsakemu virusu, imajo težave z učenjem, nima-
jo potrpljenja, so nervozni in celo agresivni, pre-
štejte, koliko sladkorja na dan zaužijejo. Pri tem 
ne mislimo le na čokolade, piškote in bombončke. 
Tudi mnoge tako imenovane „zdrave žitarice“ za 
zajtrk so praviloma sestavljene iz 50 % sladkorja in 
50 % škrobov! H količini sladkorja morate prišteti 
še vse zaužite krompirčke, saj ima krompir še višji 
glikemični indeks od belega sladkorja. Povedano 
drugače – 100 g krompirja dvigne sladkor še bolj, 
kot če bi pojedli 100 g belega sladkorja!

Če pod drobnogled vzamemo še druga živila, ki 
so najbolj pogosta v prehrani najmlajših, ne pre-
seneča, da ima vedno več otrok levkemijo, da že 
otroci trpijo za depresijo, da jih je vedno več „hi-
peraktivnih“, da se že v najzgodnejšem obdobju 
pojavlja diabetes tipa 2, da so različne alergije, 
astma, ponavljajoče se bakterijske okužbe, hor-
monsko pogojene težave, težave s kožo in podob-
no danes skoraj prej pravilo kot izjema.

Ali je za vse to kriv sladkor?
Obkroža nas toliko različnih škodljivih vplivov, da 
bi težko z gotovostjo trdili, da gre slabo zdravje 
pripisati zgolj neustrezni prehrani in pretirani 
uporabi sladkorja. Zagotovo pa ima ta izjemno 
velik vpliv na naše zdravje in hrano nedvomno 
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mnogo lažje nadzorujemo kot ostale dejavnike 
(čistost zraka in vode, elektrosmog, včasih tudi la-
stna čustva). In čeravno se od še tolikšne količine 
sladkega ne bomo zgrudili mrtvi, to še zdaleč ne 
pomeni, da sladkor, aditivi in nasploh industrijsko 
predelana živila svojega davka ne bodo izstavila 
že kmalu.

Od nemirnih otrok do kriminalcev 
Nemirnih otrok zaenkrat še nihče ne označuje 
za bolne. Kljub temu pa se je dobro zavedati, da 
iz zgolj nemirnih otrok nekoč lahko postanejo 
tudi – kriminalci. Kot navaja novozelandska štu-
dija, opravljena med leti 1978 in 2011 na več kot 
1.000 otrocih, iz nemirnih otrok v odrasli dobi 
nedvomno izhaja precej več oseb z najrazličnej-
šimi težavami kot pri njihovih nekdaj umirjenih 
vrstnikih (Barnard's Inn Hall „Children Self-Control 
and the Health und Wealth of their Nation: Tracking 
1000 children from birth to maturity“. Gresham 
College, 3 July 2012). V študiji so, med drugim, pri 
tej skupini opazili znatno višje število neželenih 
nosečnosti, več ljudi, ki so zapadli v kriminal in 
drogo, več strastnih kadilcev, več ljudi z nižjimi 
poklicnimi uspehi, nižjimi dohodki in slabšim ži-
vljenjskim standardom. 

Tudi njihova zdravstvena bilanca je bila slabša, 
saj so se v skupini nemirnih otrok veliko pogoste-
je pojavljale težave, kot so prekomerna telesna 
teža, slabovidnost, slabi zobje, visok krvni pritisk, 
višje vrednosti maščob v krvi, višji vnetni marker-
ji v krvi, pogostejša obolenja dihal in pogostejša 
anksioznost.  

Med vzroki, ki povzročajo nemirnost pri otrocih, 
lahko omenimo tudi vpliv uživanja pijač, ki vsebu-
jejo kofein (npr. priljubljene cola pijače), pomanj-
kanje magnezija in drugih pomembnih mineralov 
v telesu, pomanjkanje vitaminov (oboje na račun 
uživanja hrane, osiromašene pomembnih hra-
nil), aditive v hrani (konzervansi, umetna barvila, 
umetne arome), nihanje krvnega sladkorja (zaradi 
uživanja procesirane hrane), ostanke pesticidov v 
hrani, porušeno črevesno floro (kot posledico vse-
ga navedenega), pa tudi prekomerno preživljanje 
prostega časa pred televizijo, računalnikom ali 
igralnimi konzolami, izpostavljenost cigaretnemu 
dimu, cepiva in drugo. 

Stari starši lahko razvajajo
Pogosto slišimo, da starši vzgajamo, stari starši pa 
razvajajo. Razumljivo je, da svoji vnukom želijo 
dati vse, po čemer so v otroštvu sami hrepeneli. 
Težava pa je v tem, da imajo sladka razvajanja po-
sledice, ki jih svojemu vnuku ne bi privoščil nih-
če. Najbrž res ne bo nič narobe, če otrok občasno 

ME� ANICA

ZA PRESNO

� OKOLADO

Sladko
in zdravo

Zdrava čokolada v treh potezah

1. Nad paro stopimo maslo

2. Vmešamo preostalo mešanico in po potre-
bi dodamo 1-3 žlice vode

3. Zlijemo v modelčke, pustimo da se shladi 
in že lahko serviramo.
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dobi kakšen bombonček (zlasti če ni narejen iz 
najslabših sladkorjev, hidrogeniziranih maščob, 
živalske želatine, umetnih arom in barvil ipd.). 
Težave nastanejo, ko to postane sinonim za iz-
ražanje ljubezni do vnukov. Marsikdo meni, da 
otroku naredi uslugo, ko mu v trgovini kupi sok 
(2 dl sladkane pijače lahko vsebuje tudi šest kock 
sladkorja, mnogi pa tudi sporne arome, barvila, 
fosforno kislino in podobno), žemljico (bela moka 
je povsem osiromašena vseh hranil in krvni slad-
kor dvigne podobno hitro kot običajna sladkarija) 
ali kaj sladkega. 

Ali je sladkor strup?
Da je sladkor v resnici strup, se že več desetletij 
zaveda vedno več strokovnjakov. Vendar pa mu ta 
izraz verjetno nikoli ne bo uradno podeljen, saj bi 
v nasprotnem primeru s trgovinskih polic morali 
umakniti domala – vse. 

Sladkor dokazano zmanjšuje obrambne moči or-
ganizma. Slovenski otroci v povprečju zaužijejo 
56 kg sladkorja na leto (podatek iz oddaje Tarča: 
Sladkor, tihi ubijalec – priporočamo ogled), tre-
tjino tega z uživanjem sladkih pijač (torej na uži-
vanje sladkorja, ki se ga otroci sploh ne zavedajo 
niti ob njem pretirano ne uživajo). Ob tem slad-
kor uničuje črevesno floro, kar se ne izraža zgolj 
z neredno prebavo, ki je pri otrocih zelo pogosta, 
temveč zlasti s posledično slabšim imunskim sis-
temom (60 % celic imunskega sistema je doma v 
črevesju!), kar za seboj potegne vse ostale posle-
dice. Ali bolj slikovito, če ima sladkor sposobnost 
naše zobe, ki so narejeni iz najtršega materiala v 
telesu, narediti porozne, ali menite, da je njegov 
vpliv na preostalo telo bolj mil? 

Skoraj vsa industrijsko pridelana živila so nareje-
na iz povsem osiromašenega sladkorja. V njem ni 
nobenih mineralov ali vitaminov, ki so prisotni v 
sladkorni pesi ali sladkornem trsu. Za normalno 
presnovo takšnega sladkorja (pa tudi vseh ostalih 
osiromašenih živil, zlasti izdelkov iz bele moke in 
denaturiranih maščob) mora človeško telo poseči 
v lastno shrambo mineralov in vitaminov. S ta-
kšnim početjem ropamo samega sebe in pomanj-
kanje mineralov v telesu je pričakovana posledica. 

Kronično pomanjkanje mineralov v telesu prive-
de do kariesa, prekomerne telesne teže, hiperak-
tivnosti, depresije, motenj spanja, nečiste kože, 
hitrejšega staranja kože, slabšega vida, izpadanja 
las in še in še. Na dolgi rok pa si lahko s prekomer-
nim uživanjem sladkorja zraven pričakovanega 
diabetesa pridelamo še osteoporozo, srčno-žilna 
obolenja, artritis, astmo, multiplo sklerozo, mo-
tnje v delovanju hormonskega sistema in mnoge 
druge težave. 

Mamica, nauči me kuhati!
Otroci, ki rastejo v družinah, kjer niso 
uživali v kuhinjskem „peskovniku“, bodo 
hiter „plen“ reklam, hitre prehrane in ško-
dljivih razvad. 
Emilija Pavlič neutrudno sporoča: „Naučite 
otroke kuhati in odprli boste poligon za kre-
pitev zdravja, druženje, skupno soustvarja-
nje, ...“

V pomoč vam 
bo tudi njena 
knjiga „Mamica, 
nauči me kuhati!“ 
Naročite jo lahko 
na njeni spletni 
strani: www.
emilijapavlic.
si ali  preko tel: 
+386(0)41748972 
E-mail: info@
emilijapavlic.si

Zdravo sladkanje in grizljanje 
Najcenejše in najbolj sveže so 
zdrave sladice domače izdelave. 

Zelo preprosto lahko sami pripravite presne 
piškote, bombončke, ohrovtov čips, krekerje, 
palačinke, kruhke. Iz ½ kg jagod in dveh žlic 
medu lahko pripravite prave zdrave bom-
bone. Vas mika? Ali pa enostavno posušite 
rezine banane, ananasa, kakija, jagod, bre-
skev. V sušilnikih Excalibur bodo na 41 °C 
posušene do-
brote ohra-
nile največ 
v i t a m i n o v 
in encimov 
ter ostale 
presne snovi 
(živa hrana). 
Seveda pa 
lahko v njih 
posušite vse 
od zelišč in 
začimb, sadja, zelenjave, gob.

Več receptov in ostale informacije lahko do-
bite na www.eko365.si, ali naročite na tel.: 
059021700 ali v Centru EKO365 na Runkovi 2 v 
Ljubljani (nasproti Kina Šiška).



15          Skupaj za zdravje človeka in narave  www.zazdravje.net

Kaj lahko storite babice in dedki?
Ko otrok pride na počitnice k babici ali dedku, si v 
resnici ne želi, da mu prižgete televizor ali ga za-
sujete z igračami. Želi si vašega časa, vaše pozor-
nosti, želi se učiti od vas, želi si vaših življenjskih 
modrosti, ki jih njegovi starši morda še ne premo-
rejo ali imajo zaradi zaposlitve premalo časa, da bi 
jih prenesli na otroke. 

Čas s svojimi bližnjimi je tisto, kar otrok danda-
nes najbolj pogreša. Nobena sladkarija ne more 
nadomestiti trenutka posvečenosti. In konec 
koncev – res ne živimo v obdobju pomanjkanja, 
kjer bi otrok zares hlepel po bombončku (tu je 
mišljen kot sinonim za vso nezdravo hrano) in 
noben bombonček in nobena igrača ne zmoreta 
zapolniti vrzeli, ki jo ustvarja razdvojenost staršev 
in otrok. Otrok vas bo za vedno nosil v srcu, če mu 
boste poklonili svoj čas, če boste z njim odšli v 
gozd, če ga boste z vlakom odpeljali na izlet, če 
ga naučite izdelati fračo, če z njim hranite ptice, 
pobirate jajca domačih kokoši, obdelujete vrtiček 
ali kar koli podobnega. 

Tudi peke sladkega se lahko lotite skupaj in pri 
tem ustvarite bolj zdrave sladice. Uporabite sveže, 
polnovredne sestavine. Naučite otroke izdelovati 
kroglice iz suhega sadja, oreščkov in žit, izdelajte 
domačo čokolado iz zdravih sestavin, naredite do-
mač sladoled iz zamrznjenega sadja. Najbolje bi 
bilo sladkor v sladicah zamenjati s koščki suhega 
sadja, marmelade pa z namočenim in zmletim su-
him sadjem. 

Namesto belega sladkorja in rafiniranih oblik fruk-
toze raje posegajte po bolj kompleksnih oblikah 
sladkorja, ki vsebujejo tudi dragocene rudnine. Če 
sladkor kupujemo, poiščemo z rudninami najbolj 
bogate oblike sladkorja, kot sta melasa in sladkor 
mascavo. Kakovostno sladilo so tudi naravni sirupi: 
javorjev sirup, zgoščeni jabolčni sok, agavin sirup 
itd. Iz cvetov kokosa se izdeluje kokosov sladkor, 
ki je bogat s kalijem in z rudninami. Če se želite v 
celoti izogniti kalorijam in ogljikovim hidratom, pa 
uporabite več stevije. Ta je 300-krat bolj sladka od 
sladkorja, zato jo zaradi lažjega odmerjanja v izdel-
kih mešajo z drugimi polnili. Za našo presnovo je 
najbolj koristno, če je to polnilo inulin, saj ta spod-
buja našo koristno črevesno floro. 

In če zares menite, da morate otroku nekaj kupi-
ti, naj bo to suho, nežveplano sadje, oreščki (vsi 
otroci jih obožujejo) ali tablica kakovostne črne 
čokolade (ne navajajte otroka na občutno pre-
sladke oglaševane izdelke, ki so v resnici vse prej 
kot primerni za najmlajše). In ker otrok tudi tega 
ne more pojesti v dnevu ali dveh, bo povsem 
dovolj, če ga z njimi razveselite enkrat na mesec. 
Boste videli, koliko bolj se jih bo razveselil! 

Dobre zamenjave 
za beli sladkor

Javorjev sirup je na voljo v 
večjih kakovostih. Kakovost 
A je blage in prijetne kara-
melizirane arome, zato ga 
imajo otroci zelo radi. 

Javorjev sirup Granovita 
je na voljo v trgovinah 
Mercator, Sanolabor, Tuš 
in v trgovinah z zdravo 
prehrano. 

Mascavo je nerafi-
niran trsni sladkor, v 
katerem so prisotni 
minerali iz melase. 

Je bogat vir kalcija, 
fosforja, železa, kali-

ja in magnezija. 

Sladkor mascavo 
najdete v trgovinah 

Mercator, Spar, 
Sanolabor, Tuš, …

Na kakovost stevije vpliva 
izbira rebaudiozida ter 
kakovost polnila, s katerim 
je razredčena.

Najboljšega okusa je 
stevija, ki vsebuje rebau-
diozid A in je za "redčenje" 
koncentracije uporabljen  
inulin.

Takšno najdete v hipermarketih Mercator, v 
trgovinah Spar in Sanolabor. 

Sladkor iz 
kokosovih cvetov 

je bogat z alkalnimi 
rudninami in je zelo 

prijetnega okusa. 
Uporabljamo ga kot 

zamenjavo za beli 
sladkor. 

Na voljo je v specia-
liziranih trgovinah z 

zdravo prehrano.
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Začimbe že od 
malih nog?
Besedilo:  Povzeto iz knjige "Ščepec ustvarjanja"

Ali ima vse slabša zdravstvena slika 
otrok na Zahodu kaj skupnega z 
odsvetovanjem začimb, ki so drugje v 
svetu sestavni del otroške hrane? 

Odgovori stroke na vprašanja staršev, ali lahko 
uporabijo začimbe v prehrani dojenčkov in manj-
ših otrok, se vrtijo predvsem okrog svaril – zači-
njena hrana ni za otroke. 

Nič čudnega, ko pa ob besedi začimbe marsikdo 
najprej pomisli na močno začinjeno hrano in pri 
tem zlasti na ostre začimbe, kot so poper, čili in 
podobno. 

Da so začimbe še kako primerne že za dojenčke, 
najbolje pričajo vse tradicionalne kulture, kjer o 
začimbah zares veliko vedo. V dveh tretjinah sveta 
so zdravilo prve izbire prav začimbe. O tem sem se 
lahko na lastne oči prepričala v Maroku, kjer v sicer 
zelo turističnem mestu skoraj nisem videla nobe-
ne lekarne. Zato pa tržnice, merjene v kvadratnih 
kilometrih, kjer so na svojih stojnicah prodajalci 
posamezne začimbe ponujali dobesedno v vedrih. 

Verjetno ima tudi tistih deset gramov začimb, ki jih 
v teh deželah v povprečju dnevno zaužijejo, nekaj 
opraviti z nasploh bistveno boljšo zdravstveno 
sliko prebivalcev. Pa ti neredko živijo v bistveno 
slabših razmerah. Samo pomislite na slabe higi-
enske standarde ali na hudo onesnaženo vodo in 
zrak. Kako je potem obolelost otrok za levkemijo, 
ki v Evropi skokovita narašča, tam občutno nižja?

Vlogo začimb na zdravje med drugim potrjujejo 
tudi raziskovalci na medicinskem inštitutu Loyola 
Univerze v Chicagu, ki menijo, da je razlog za 

očitno nižje tveganje za levkemijo v Indiji njiho-
va kuhinja. Indijci zaužijejo zelo veliko zelenjave 
in začimb, ki so močni antioksidanti. Proučevali so 
zlasti vpliv uživanja kurkume, ki je tam zaužijejo v 
neprimerljivo večjih količinah kot pri nas. 

Toda če naši pediatri še niso na tekočem z vrsto 
študij, ki potrjujejo moč začimb, med drugim 
tudi pri tako resnih otroških boleznih, kot sta vi-
rus ošpic in poliovirus, pa to ne pomeni, da so do 
uporabe začimb zadržani vsi strokovnjaki v razvi-
tem svetu. Nekaj njihovih mnenj povzemamo s 
spletne strani www.livescience.com:

Marilyn Tanner-Blasier, dietetičarka za otroke na 
Medicinski fakulteti v St. Louisu, pravi, da se do-
jeni otroci mam, ki uživajo veliko začimb, nanje 
navajajo že prek materinega mleka. Ko jim enkrat 
ponudimo gosto hrano, ta seveda lahko vsebuje 
tudi začimbe, le v manjših količinah. 

Dr. Anca Safta, pediatrinja gastroenterologinja, 
direktorica endoskopije in docentka na Univerzi v 
Marylandu, pa pravi, da lahko aromatične začim-
be, kot so cimet, muškatni orešček, česen, kurku-
ma, ingver, koriander, koper in kumin, otrokom 
mirno ponudimo že pri šestih mesecih. In da je 
splošno uveljavljeno mnenje, da je otrokom tre-
ba ponujati pusto hrano, zmotno. Pazljivejši naj bi 
bili le pri odmerjanju pekočih začimb, čeprav se 
po drugi strani zaveda, da otroci v mnogih južno-
ameriških in azijskih državah tudi te uživajo že od 
najzgodnejše starosti in zato razvijejo toleranco 
na pekoč okus. 

Vanessa Kane-Alves, klinična nutricionistka v 
otroški bolnišnici v Bostonu, pravi, da ne obstaja 
seznam začimb, ki bi se jim otroci morali izogibati.

Vandana Sheth, dietetičarka in članica Akademije 
za prehrano in dietetiko, prav tako svetuje začim-
be v najzgodnejši starosti, ne le zaradi prijetne 
arome, temveč zlasti zaradi njihove antioksida-
tivne moči. S pomočjo začimb hrane tudi ni treba 
toliko sladkati ali soliti. Svetuje, da otroku začim-
be ponujamo postopoma in da pričnemo z bolj 
blagimi. V Indiji otroci najprej dobijo kurkumo, 
koriander in kumin, ostrejše pa nekoliko pozneje.

Vse povedano lahko strnemo na skupni imenova-
lec, ki pravi, da so začimbe še kako primerne tudi za 
najmlajše, uvajamo pa jih na enak način kot ostalo 
hrano, torej postopoma. Pri tem opazujemo njihov 
odziv. Bolj ostre začimbe seveda dodajamo v zelo 
majhnih količinah, nekaterim, denimo česnu, pa 
lahko že z načinom priprave ostrino odvzamemo. 
Še več, z raziskavami je potrjeno, da se otroci ma-
mic, ki uživajo veliko česna, raje in dlje časa dojijo.

Sodobne mamice lahko v času nosečnosti v mno-
gih revijah berejo o t.i. superživilih. Na žalost so v 
tem kontekstu le redko omenjene tudi začimbe, 
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čeprav se te uvrščajo v sam vrh po svoji antioksi-
dativni moči. Začimbe v otroški obrok vnesejo 
veliko več kot le prijeten okus, saj krepijo imunski 
sistem in tako ščitijo pred mnogimi tegobami, po 
drugi strani pa dokazano pomagajo pri številnih 
zdravstvenih težavah. V okvirčku predstavljamo 
nekaj najbolj primernih za otroke.

Bazilika: Deluje močno protivnetno. 
Marsikatero mamico bo razveselil po-
datek, da lahko vnetje ušes dopolnil-
no zdravi tudi z nekaj kapljicami soka 

bazilike, njeno pozitivno učinkovanje 
pa je znano tudi pri vnetjih ledvic in mehurja. 
Bazilika tudi spodbuja proizvodnjo materinega 
mleka in pri dojenih otrocih zmanjšuje kolike. Ker 
je odličen rastlinski vir železa, je lahko v pomoč 
tudi pri izboljšanju krvne slike. 

Cimet: Je odlično sredstvo proti dri-
ski, ki jo lahko sprožijo kvasovke, rota 
virusi ali drugi patogeni organizmi. 
Obenem omogoča telesu, da pravil-
no ureja raven sladkorja v krvi, tudi v 
primeru, ko trebušna slinavka ni zmožna izločiti 
dovolj inzulina. Pomislite le, kako hiter dvig krv-
nega sladkorja lahko povzroči korenčkova ali riže-
va kašica, in razumeli boste, zakaj so začimbe tako 
dobrodošle tudi v otroški hrani.

Česen: Uravnava delovanje črevesne 
flore, saj zavira hitro razmnoževanje 
neželenih bakterij.

Kardamom: V ajurvedi z 
njegovo pomočjo uspešno 

zdravijo obolenja dihalnih poti, zlasti 
suh kašelj. V mnogih tradicionalnih 
medicinah velja za uradno zdravilo.

Klinčki: Najmočnejši antioksidant na 
planetu. Med drugim preprečujejo 
tudi bruhanje in drisko.

Koper: Pomirja prebavni 
trakt dojenčkov in se uspe-

šno kosa z nekaterimi sintetičnimi 
antibiotiki.

Koriander: Odganja nape-
njanje in vetrove, v ljudski medicini pa 
najdemo tudi navedbe o tem, kako si 
z njim pomagati pri ošpicah. 

Kurkuma: Je močen antio-
ksidant in sproti pometa s prostimi 
radikali, ki želijo poškodovati celice. 

Meta: Je odlično „prehran-
sko dopolnilo“, saj vsebuje 
mangan, vitamina C in A, kalcij, železo, 
magnezij, baker, omega 3-maščobne 

kisline, riboflavin, triptofan, vlaknine, 
čreslovine in še kopico antioksidantov.

Muškatni orešček: Že najmanjša pri-
sotnost te začimbe v ustih sproža an-
tibakterijsko delovanje in ščiti zobe.

Origano: Učinkuje na obo-
lenja zgornjih dihalnih poti, 

zlati na bronhitis in vnetja mandljev.

Peteršilj: Šopek peteršilja 
vsebuje več vitamina C kot 
pol kilograma pomaranč, vsebuje pa 
tudi veliko kalija in folne kisline ter 

vitaminov. 

Pehtran: Odpravlja vročinske krče, 
ki se pojavljajo pri majhnih otrocih 
(Journal od Ethnopharmacology. 2004; 
(2-3): 283–287).

Običajen nasvet o previdnosti pri jemanju začimb 
bi namesto na starostno omejitev dojenčkov oziro-
ma otrok raje preusmerili v stoodstotno čistost za-
čimb, saj so le takšne edine primerne za otroke in le 
takšne vsebujejo celotno paleto zdravilnih učinkov. 
To pomeni, da posegamo bodisi po začimbah z do-
mačega vrta, ki jih pridelujemo povsem naravno, 
pri nakupu pa smo pazljivi na njihovo poreklo, ki 
mora biti ekološko ali še bolje biodinamično (cer-
tifikat Demeter). Začimbam, ki so konvencionalno 
pridelane, pa se velja izogniti, saj te pogosto vse-
bujejo ostanke težkih kovin, so obsevane ali pod 
vplivom drugih ukrepov za njihovo „zaščito“. 

Trilogija ŠČEPEC
Da vam bodo moči narave 

vedno na dosegu rok

Vse naše knjige in priročnike lahko 
prelistate ali naročite v spletni knjigarni 

shop.zazdravje.net 

Prihranite  
8 EUR

prednaročila 
do 5. maja. 

Naročila preko telefona: (0)41 770 120 
ali na info@jasnoinglasno.si
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Ali vaši otroci zobe 
le čistijo ali jih 
zares očistijo?
Vprašanja o zdravju zob, ki jih naslavljate 
na naše uredništvo, smo zastavili Dejanu 
Pirtovšku, dr. dent. med., specialistu 
čeljustne in zobne ortopedije (Ustna 
Medicina, klinika za celostno zobozdravstvo)

Kakšna je situacija z zdravjem zob in dlesni pri 
otrocih? Ali je kariesa manj ali več kot včasih?
Z vstopom v vrtiljak zahodnega potrošniškega 
življenja se je močno povečala dostopnost do 
različnih sladkarij in hrane, bogate z enostavnimi 
ogljikovimi hidrati. Vnos enostavnih sladkorjev je 
tako bistveno večji kot v preteklosti in iz tega lah-
ko sklepamo, da prav dostopnost in uživanje teh 
živil ohranjata visoko pojavnost kariesa med otro-
ki, mladostniki in odraslimi.

Generacije staršev, ki imajo zdaj malčke, so že dodo-
bra seznanjene s pripomočki za ohranjanje zobne 
higiene. Na žalost pa je dejanska uporaba teh pri-
pomočkov še vedno močno odvisna od motivacije 
posameznika in njegovih individualnih posebnosti. 
Prav zaradi tega se mora sodobna preventivna de-
javnost usmeriti na individualno poučevanje in vo-
denje posameznika do brezhibne ustne higiene. Že 
dolgo velja, da je samo uporaba zobne ščetke pre-
malo za zaustavljanja kariesa na stranskih ploskvah 
mlečnih zob in da je nujno potrebna tudi uporaba 
zobne nitke že pri otrocih v vrtcu. Seveda mora biti 
ta uporaba prilagojena in je drugačna kot pri od-
raslih osebah ter je lahko pri določenih otrocih, ki 
imajo razmake med mlečnimi zobmi (kar je ustre-
zno in normalno), tudi nepotrebna. Nezdravljen ka-
ries namreč napreduje v vse obsežnejšo razgradnjo 

trdega zoba, naknadno se razvije vnetje v samem 
zobu (zobna pulpa) in postopno se okužba širi še 
na ostala okolna tkiva (kost). Pogosto se obenem 
pojavi tudi zobobol, lahko pride do povišane vro-
čine in splošnega slabega počutja. Pri nezdravljeni 
zobni gnilobi mlečnega zoba, ki je v stiku s stalnim 
zobom (prvi stalni zob je večinoma šestica – koč-
nik), je verjetnost nastanka kariesa prvega stalne-
ga kočnika (šestica) 15-krat večja. Pri raziskavi, ki 
so jo opravili v Celju leta 2012, so ugotovili, da je 
bila verjetnost nastanka kariesa stalnih zob odvisna 
od števila karioznih mlečnih zob, ki se je povečala 
za 1,13-krat za vsak kariozen mlečni zob. Ti podat-
ki nam kažejo, kako pomembna je preventiva, da 
do karioznih zob ne pride, če pa se gniloba kljub 
vsemu pojavi, je izredno pomembno, da se zgodaj 
popravi in nadaljuje z individualnim pristopom pri 
ohranjanju brezhibne ustne higiene in zdravja zob. 
Redni preventivni pregledi pri zobozdravniku so bi-
stvenega pomena, saj lahko le zobozdravnik opazi 
začetne pojave na zobeh. 

Kakšna je ustrezna higiena za otroka?
Že v zgodnjem otroštvu je treba otroka navadi-
ti, da je vsakodnevna skrb za zdrave zobe in usta 
nuja, ki mora postati rutina. 

Ključ do uspešnega vzdrževanja je, da se otrok 
navadi, da to počne vsak dan. Po izrasti večine 
mlečnih zob pa naj otroku starši vsak večer pred 
spanjem (po zadnjem obroku) natančno z zobno 
ščetko očistijo vse ploskve zob. Pomembno je, da 
je ta ščetka manjša, lahko pa ima tudi nekoliko trše 
ščetine. Za čiščenje griznih ploskev pri otrocih, ki 
imajo pogosto globoke fisure (ozke jamice) na teh 
površinah, so izredno učinkovite čopaste zobne 
ščetke, ki so videti kot zadebeljen trši čopič, s ka-
terim lažje odstranimo hrano tudi v globljih luknji-
cah. Te ščetke, uporabimo tudi pri odstranjevanju 
oblog ob dlesni, kjer se pri izraščanju stalnih zob 
pogosteje nabira hrana in nastajajo trde zobne 
obloge. 

Pri otrocih, ki imajo že zelo tesne kontakte med 
mlečnimi zobmi, kar pomeni, da se ti mlečni zobje 
tesno dotikajo drug drugega in med njimi ni pra-
znega prostora, ki bi ga enostavno očistili s ščet-
kami, je izredno pomembno, da uporabimo tudi 
zobno nitko. Ta naj bo okrogla in naj ne bo podob-
na trakcu, ki je lahko preoster in poškoduje dlesen. 
S to večkrat tedensko ali vsak dan nežno očistimo 
medzobne prostore, predvsem kontaktne točke, 
da se tam ne razvije zobna gniloba. Zobna krema 
nima takega pomena kot redno, natančno čišče-
nje in predvsem ustrezna prehrana, ki naj vsebuje 
čim manj enostavnih sladkorjev in sladkanih pijač. 

Pri večini prvi stalni zobje začnejo izraščati pri še-
stih letih in takrat so motorične spretnosti otroka 
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že toliko razvite, da lahko že sam delno prevzame 
čiščenje zob. Vendar naj starši okvirno do 11. leta 
starosti pozorno spremljajo ustno higieno otroka. 
Kajti odgovornost za nastanek kariesa je na nji-
hovi strani. Ko bo otrok vstopil v puberteto in se 
začel osamosvajati, bodo izgubili moč vplivanja 
nanj in rezultat minulega dela se bo jasno pokazal. 
Poudariti je treba, da sama tehnika ne igra tako 
velike vloge, kot je pomembno vsakodnevno na-
tančno odstranjevanje mehkih oblog na vseh pe-
tih ploskvah vsakega zoba. Pomembno je očistiti, 
samo čistiti ni dovolj.

Ali so težave z ugrizom zgolj lepotne „napake“ 
ali imajo vpliv tudi na zdravje telesa?
Vsekakor je pravilen ugriz zelo pomemben za 
ustrezen razvoj otroka in funkcij, povezanih s pra-
vilnim žvečenjem. Pri otrocih, ki rastejo, so v začet-
ku napake ali nepravilnosti skoraj neopazne, kajti 
velikost organizma je majhna, telo še ni razvito in 
velikokrat starši nepravilnosti v ugrizu sploh ne 
opazijo. Če takega ugriza ne zdravimo z ustrezni-
mi aparati (snemni, fiksni, funkcionalni), lahko ta 
nepravilnost vodi v hujšo deformacijo, ki je nato 
rešljiva zgolj z operacijo. Hkrati je na potek nepra-
vilnosti v otroški dobi lažje vplivati in razvoj ter rast 
telesa usmeriti v pravilno smer. Še vedno velja, da 
je pri tem potrebna velika motivacija staršev, da 
spodbujajo otroka k sodelovanju in nošenju apa-
rata, kajti le nošenje aparata 24 ur na dan pripelje 
do ustreznega rezultata. Aparati, ki se nosijo samo 
ponoči, imajo nalogo vzdrževanja doseženega re-
zultata, ne bodo pa vodili v izboljšanje. 

Koliko se v zobozdravstvu za otroke 
še uporabljajo amalgami?
Po sodobnih smernicah amalgam v otroška usta 
ne sodi več. Zraven tega, da je amalgam kovinska 
zlitina, ki vsebuje živo srebro, je pomembno tudi 
to, da se ne lepi na zob in je zato treba odstraniti 
tudi del zdravega zoba, da plomba ne bo predča-
sno izpadla. Je pa amalgam zelo poceni in delo z 
njim izredno enostavno, tako da ga je iz kratko-
ročnih ekonomskih razlogov zelo težko izločiti iz 
ordinacij, predvsem ordinacij v zdravstvenih do-
movih, kajti za kompozitne (bele) plombe je po-
trebno doplačilo.

Kaj menite o fluorizaciji zob? 
Fluoridi so prisotni v naravi in v preteklosti so 
ugotovili, da je bila na določenih območjih, kjer 
so bili ti že od samega začetka prisotni v pitni 
vodi, pojavnost zobne gnilobe bistveno manj-
ša kot drugje. Ugotovili so, da je sklenina, ki ima 
vgrajen fluor v svoji mineralni zgradbi, tudi bolj 

odporna na raztapljanje s kislinami kot sklenina 
normalne sestave.

Industrijsko pridelani fluoridi nastajajo kot stranski 
produkt pri pridelavi aluminija in po drugi svetov-
ni vojni so te začeli uporabljati v izdelavi zobnih 
krem. Seveda imajo tudi ti fluoridi pozitivne učin-
ke na zdravje zob, saj zmanjšujejo razmnoževa-
nje bakterij ob zobeh. Ideja, da se bodo ti fluoridi 
vgrajevali v samo strukturo zoba, če jih bodo je-
male nosečnice ali otroci v zgodnjem otroškem 
obdobju, se je na žalost izjalovila in ni pripeljala do 
pozitivnih rezultatov. 

Izkazalo se je, da je, ne glede na količino zaužitih 
fluoridov pri posameznikih, celo prišlo do slab-
še zgradbe sklenine, kar imenujemo fluoroza. 
Premazi s posebnimi kremami so lahko še vedno 
zelo učinkoviti pri ustavljanju zobne gnilobe in jih 
zobozdravniki zmerno uporabljajo pri otrocih, ki 
imajo aktivno obliko ali obsežen karies na mlečnih 
ali stalnih zobeh.

Dokazani so bili tudi negativni učinki na telo, zato 
sodobne smernice svetujejo ter usmerjajo starše, 
otroke in mladostnike bolj k pravilni in natanč-
ni ustni higieni, da se res odstranijo vse mehke 
obloge. Zelo pomembna je seveda tudi pravilna in 
zdrava (raznolika) prehrana, s katero najbolj učin-
kovito dosežemo zdravje v ustni votlini. 

Vabljeni v specializirano dentalno lekarno 

Poskrbite za zdravje 
zob in ustne votline 
vaše cele družine.

Ne pozabite, otroci
se zgledujejo po nas. 

Nazorjeva ulica 6
1000 Ljubljana

Glavni trg 16
8000 Novo mesto

e: lekarna@dentalstudio.si
t: 040/333-368 in 031/622-684

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

koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov

SREDA, 1. APRIL 

OBREZOVANJE SADNEGA DREVJA 
OŠ Medvode, Ostrovrharjeva 4, ob 16. uri 
Slavko Turšič bo prikazal, kako obrezujemo mlada 
sadna drevesa, kako začnemo in nadaljujemo z 
oblikovanjem krošnje ter kako obrežemo starejša 
drevesa. Na dogodku boste dobili informacije o 
uporabi žvepleno-apnene brozge v sadovnjaku in 
zelenjavnem vrtu. V primeru slabega vremena bo 
dogodek 7. 4. 2015.

Organizira: Društvo Sorško polje.

SREDA, 8. APRIL 

AROMATERAPIJA
Salon Jabooz, Stegne 11, cesta 2, ob 19. uri
Kaj je in kaj ni aromaterapija? Kako deluje? Za 
koga je primerna? V katerih primerih je lahko ško-
dljiva? Ali pa izredno učinkovita? Kateri pristopi 
obstajajo? Kako prepoznati kakovostne mate-
riale? Odgovorili bomo na vaša vprašanja in vas 
povabili na dišeče potovanje. Predava: Ana Ličina. 
VSTOP PROST! Obvezne prijave: ana@sola-aroma-
terapije.si oziroma 040 641 712. www.sola-aroma-
terapije.si

SREDA, 8. APRIL

ORGANSKI VRT – POT DO 
SAMOOSKRBE
Dravograd, Bukovje 13, DVOREC BUKOVJE, ob 
17. uri
Na predavanju bodo predstavljena naravna nače-
la obdelovanja zemlje, ki so znana že več sto let. 
Kroženje organske snovi se ne sme nikoli končati. 
Pridobili bomo celosten pogled na prst, ki je osno-
va organskemu vrtu. Predava: dr. Ana Vovk Korže.

Organizira: Društvo Ajda Koroška.

ČETRTEK, 9. APRIL 

KAKO BRATI IN POSLUŠATI 
NARAVO?
DOSOR dom starejših občanov d.o.o. Radenci, 
ob 18.30 uri
Od kod prihaja naše znanje o rastlinah? Ali smo ga 
pridobili zgolj z branjem knjig in analitično zna-
nostjo? Kako so ga pridobivali tisti, ki so živeli v 
času brez interneta, knjižnic in laboratorijev? Ali 
lahko še danes rastline „beremo” neposredno – 
zgolj z opazovanjem in s čutenjem? Kako rastline 
govorijo in kako jih poslušati? Ali lahko to počnejo 
le nadarjeni izbranci ali pa je to dostopno vsem?

Danes vse več slišite o „učenju s srcem” – ali je to 
le poetični opis ali pa je srce resnično organ, ki 
ga lahko uporabimo za spoznavanje sveta, ki nas 
obkroža? Vabljeni na predavanje Sanje Lončar. 
Vstopnina: 5 EUR.

ČETRTEK, 9. APRIL 

POLJEDELSKI TEČAJ DR. RUDOLFA 
STEINERJA V PRAKSI – VPLIV 
KOZMIČNIH IN ZEMELJSKIH SIL
Domžale, Domžalski dom, Ljubljanska 58, ob 
19. uri
Srečanje bo potekalo kot pogovor o vplivu koz-
mičnih in zemeljskih sil na razvoj rastlin s pou-
darkom na plodnih tleh kot osrednjem organu 
kmetijskega organizma. Vodi: Drago Purgaj. 
Prostovoljni prispevki. Informacije: 041 323 249.

Organizira: Društvo Ajda Domžale.

SOBOTA, 11. APRIL

EDVIN TOMAŽIČ O BIODINAMIKI
Čebelarski center ČRIC (Rožna dolina), Lesce, 
ob 10. uri
Edvin Tomažič bo predstavil svoje raziskovanje, ki 
se dotika ekonomske upravičenosti biodinamične 
pridelave. Vabljeni! Cena: 5 EUR.

SOBOTA, 11. APRIL

KAKO PREHRANA VPLIVA 
NA ZDRAVJE, OBNAŠANJE IN 
INTELEKTUALNE SPOSOBNOSTI?
OŠ Komenda, Moste pri Komendi, ob 11. uri 
Nemir, razdražljivost, slaba zbranost, agresivnost, 
… Kako je povezano počutje in vedenje (otroka 
in odraslih) s prehrano? Katere so največje pasti 

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.
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v prehrani in kako se jim izogniti? Predava: Sanja 
Lončar. Vstop je prost. 

SOBOTA, 11. APRIL

HRANA, KI UNIČUJE, IN 
HRANA, KI ZDRAVI. KAKO JU 
RAZLIKOVATI?
Stražišče, Šmartinski dom (Baragov trg), ob 
16. uri
Še sanja se vam ne, kako se danes prideluje in pre-
deluje hrana, ki jo kupujemo. Nove tehnologije, 
tisoče kemičnih dodatkov, obsevanje, esterifika-
cija, encimske tovarne, ... To so le nekatere izmed 
tehnologij, ki so v uporabi, potrošniki pa ne bomo 
o tem prav ničesar prebrali na ovojnini izdelkov?

Kako prepoznati dobre izdelke? Kako se izogniti 
gensko spremenjenim organizmom in drugim 
tveganim živilom? Vabljeni na predavanje Sanje 
Lončar. Vstop je prost. Organizira KS Stražišče, 
KUD Bitnje in društvo Sorško polje. 

Od 14. ure naprej vabljeni še na eko tržnico.

SOBOTA, 11. APRIL

TERENSKA DELAVNICA: 
SPOZNAVANJE UŽITNIH IN 
ZDRAVILNIH DIVJIH RASTLIN
Medvode, ob 9. uri
V ceno je vključena divja malica in izdelava zdra-
vilnega pripravka, možen pa bo tudi individual-
ni posvet z zdravnikom. Delavnico bosta vodila 
biologinja Andreja Papež Kristanc ter družinski 
zdravnik, biolog in toksikolog Luka Kristanc. Cena 
delavnice je 30 EUR. Prijave na kontakt@divjivrt.si 
ali na 040 566 177 do 9. 4. 2015.

Organizira: Divji vrt.

PONEDELJEK, 13. APRIL

KAKO DO VEČ ENERGIJE?
Trebnje, CIK Trebnje, ob 18. uri
Zakaj nam je primanjkuje, kdo in kaj nam jo kra-
de ter kako si jo lahko povrnemo? Kako se znajti 
v ponudbi različnih poživil, prehranskih dopol-
nil, energijskih pijač in drugih instantnih rešitev, 
ki obljubljajo, da nam bodo napolnile baterije? 
Kakšna so tveganja in na kaj je treba biti pozoren 
pri izbiri? Predava: Sanja Lončar.

Organizira: Združenje za ekološko kmetovanje 
Dolenjske, Posavja in Bele krajine.

PONEDELJEK, 13. APRIL

SKRITE ZDRAVILNE MOČI 
ZAČIMB
Župnišče Št. Primož, ob 19.30 uri 
Tisočletja pred obstojem farmacevtske industrije 
so ljudje spoznali zdravilne moči rastlin. Danes jih 
na novo odkrivamo in si z njimi pomagamo tako 
kot nekoč. Spoznali bomo skrivnosti začimb, ki jih 
uporabljamo vsak dan, pa nismo vedeli. Predava: 
Marija Kočevar, soavtorica uspešnic Ščepec reši-
tve in Ščepec Védenja. 

TOREK, 14. APRIL, DO SREDA, 22. APRIL

DNEVI PERMAKULTURE 
Zadobrovška 88, Ljubljana-Polje
Torek, 14. april, od 16.30 do 18.30 ure in od 18.30 
do 20.30 ure: Jožica Fabjan: Urbana permakultura 
v luči vzpostavljanja povezav z naravnim življe-
njem; Ira Zorko: Urbana permakultura kot pove-
zovalni in ustvarjalni pogon družine in skupnosti 
v bivalnih naseljih. 

Sreda, 15. april, od 16.30 do 18.30 ure in od 18.30 
do 20.30 ure: Marko Hočevar: Biološka pomoč ra-
stlinam in zemlji; Alenka Henigman: Občutenje 
vrta – opazovanje in spremljanje dogajanja na 
vrtu po načelih permakulture. 

Petek, 17. april, od 17.30 do 19.30 ure: Anton 
Komat: Naše zdravje korenini v prsti.

Sreda, 22. april, od 17.30 do 19.30 ure: Peter 
Amalietti: Permakultura v vsakdanjem življenju.

Cena posameznega predavanja je 10 EUR, cena 
celega paketa pa 39 EUR. Več o tem in prijave 
na www.misteriji.si v rubriki „Misteriji v živo“. 
Informacije: 041 677 089. 

TOREK, 14. APRIL 

MAŠČOBE, MASLA, OLJA IN OREŠČKI 
ZA ZDRAVJE IN V KOZMETIKI
Knjižnica Šentvid, Prušnikova 106, Ljubljana-
Šentvid, ob 19.30 uri
Predavanje z diaprojekcijo o koristnih, zdravilnih 
in škodljivih vplivih raznovrstnih virov maščobnih 
kislin, ki jih zaužijemo vede ali nevede skozi usta 
ali kožo. Brezplačno predava: Sabina Grošelj, prof. 
Informacije: telefon, e-naslov: 031 251 608, vrtz-
dravilnihrastlin@gmail.com.

Organizirata: Vrt zdravilnih rastlin in Knjižnica 
Šentvid.
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SREDA, 15. APRIL 

ZAMOLČANE ZDRAVILNE 
MOČI ZAČIMB
Medvode, Knjižnica Medvode, ob 19.30 uri
Začimbe so več kot rastline. Zakaj so jih naši pred-
niki spoštovali kot najvišjo stopnjo zdravil? Na 
čem sloni njihova moč in kako to, da o tem tako 
malo vemo? Koliko nam začimbe lahko pomagajo 
pri različnih težavah in kakšna je njihova varnost, 
boste izvedeli na predavanju Sanje Lončar. 

SREDA, 15. APRIL 

SKRIVNOSTNE MOČI ZDRAVILNIH 
ZELI
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, Balos 4, Tržič, 
od 19. uri
Predstavitev naravnega Vrta zdravilnih rastlin, 
zeliščnih zvarkov, diaprojekcija s predavanjem 
o zeliščih, jagodičju, zdravilnih vrstah dreves in 
grmovnic. Brezplačno predava: Sabina Grošelj, 
prof. Informacije: telefon, e-naslov: 031 251 608, 
vrtzdravilnihrastlin@gmail.com. Organizirata: Vrt 
zdravilnih rastlin in Knjižnica Šentvid.

SREDA, 15. APRIL

MAK, OD OKRASNE RASTLINE DO 
TRADICIONALNE POLJŠČINE
Zadružni dom Zadvor, Cesta II. grupe odredov 
43, Lj-Dobrunje, ob 19. uri  
Predava: prof. dr. Darja Ačko Kocjan. Informacije 
na telefon: 041 364 897.

Organizira: Društvo Ajda Sostro. 

SREDA, 15. APRIL 

SKRIVNOSTNE MOČI ZDRAVILNIH 
ZELI
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, Balos 4, Tržič, 
ob 19. uri
Vsebina bo enaka kot 15. aprila.
Organizirata: Vrt zdravilnih rastlin d.o.o., Dol pri 
Ljubljani in Knjižnica dr. Toneta Pretnarja.

ČETRTEK, 16. APRIL 

KAKO OD RASTLIN DOBITI 
1.000-KRAT VEČ MOČI?
DOSOR dom starejših občanov d.o.o. Radenci, 
ob 18.30 uri

Zdravilne rastline in začimbe nam lahko dajo ve-
liko več, kot si mislimo. Če seveda znamo z njimi 
delati. Kako lahko njihove moči pomnožimo? Kako 
to počnejo v različnih zeliščnih tradicijah? Zakaj so 
začimbe skupaj (v mešanicah) močnejše kot vsaka 
zase? Kaj vse so ljudje nekoč že vedeli, pa bi nam 
še kako prav prišlo, da ta znanja ponovno obudi-
mo? Predava: Sanja Lončar. Vstopnina: 5 EUR.

ČETRTEK, 16. APRIL 

IZDELAVA NARAVNIH RASTLINSKIH 
MIL
Naravna darila EMMA, Ljubljana, od 17. do 
20. ure 
Milo je osnovni izdelek, ki ga dnevno nanašamo 
na svojo kožo. Ali veste, kaj vsebuje vaše milo? 
Naša osnova bodo rastlinska olja in masla, ete-
rična olja, ogromno zelišč in dodatkov. Spoznali 
bomo tehniko izdelave mil po tradicionalnem 
hladnem postopku ter tehniko „stopi in vlij“. 
Prejmete: strokovno vodenje, skripto in dva kosa 
mila. Prispevek: 45 EUR. Prijave: info@naravna-da-
rila.si, 031 216 756.

ČETRTEK, 16. APRIL

UMIRANJE SPOLNOSTI
Dvorana Obrtnega doma, Gradnikove brigade 
6, N. Gorica, ob 19. uri
Ali je odnos do spolnosti res tako enostaven, da ga 
lahko „uravnavamo“ s populističnimi, sodobnimi, 
hitrimi in trendovsko pisanimi navodili? Odnos do 
spolnosti je veliko več kot pametno delovanje v 
skladu s strokovnimi navodili. Sama spolnost pa 
je izjemno kompleksno polje človekovega življe-
nja in bivanja. Ali vemo, od kod se črpa energija 
za tako kompleksno in vseobsežno spolnost? Ali 
je te energije dovolj in kaj, če je ni? Ali znamo pri 
težavi v spolnosti ustrezno ukrepati? Kaj storiti, ko 
se …? Predava: Rajko Škarič. Prispevek za stroške 
je 5 EUR. Organizira: Klub CDK Nova Gorica.

PONEDELJEK, 20. APRIL 

MAŠČOBE, MASLA, OLJA IN OREŠČKI 
ZA ZDRAVJE IN V KOZMETIKI
Knjižnica Šentvid, Prušnikova 106, Ljubljana-
Šentvid, ob 19.30 uri
Predavanje z diaprojekcijo o koristnih, zdravilnih 
in škodljivih vplivih raznovrstnih virov maščob-
nih kislin, ki jih zaužijemo vede ali nevede skozi 
usta ali kožo. Vodi: Sabina Grošelj, prof. Prispevek: 
brezplačno. Informacije: telefon: 031 251 608, 
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Na spletni strani www.zazdravje.net 
objavljamo še veliko več dogodkov in 
podrobnejše opise. Da ne boste zamudili 
zanimivih predavanj, dogodkov ali delavnic, 
se lahko prijavite na naše tedenske e-novice. 
Kliknite na www.zazdravje.net in v zgornji 
vrstici vpišite svoj e-naslov. 

Bi želeli prejemati 
naše novice?
Finančna sredstva nam 
ne omogočajo pokrivanja 
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.: 01022015)

Priporočamo se za 7 EUR (letna naročnina, 10 
številk) ali več. 

POMEMBNO: V kolikor plačnik ne bo tudi 
prejemnik novic (kjer bo plačano za več 
prejemnikov ali če plačnik plača znesek za 
drugega prejemnika novic), nam točne po-
datke, kam naj pošljemo novice, sporočite 
po e-pošti (posljite.novice@gmail.com) ali nas 
pokličite ob delovnikih med 9. in 13. uro na 
041 770 120.
Prispevke, za katere ne bomo dobili nobenih doda-
tnih napotkov, bomo obravnavali kot donacije.

koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov

e-naslov: vrtzdravilnihrastlin@gmail.com.

Organizirata: Vrt zdravilnih rastlin d.o.o., Dol pri 
Ljubljani in Knjižnica Šentvid.

PETEK, 24. APRIL 2015

ZDRAVILNA MOČ ZAČIMB Z 
DOMAČEGA VRTA
Dom krajanov Temenica, Temenica 2a, ob 19. 
uri
Ali ste vedeli, da na naših tleh uspeva čez 30 za-
čimbnic? Mnoge med njimi dokazano delujejo 
enako ali celo bolje od sinteznih zdravil. Poleg 
izjemnih zdravilnih moči nam nudijo tudi obilje 
vitaminov, mineralov in antioksidantov, pogosto 
več od dragih prehranskih dopolnil in najbolj 
zdrave zelenjave. Kako ravnati z njimi na vrtu in 
v kuhinji, da te moči ohranimo? Katere so njihove 
skrite zdravilne moči?

Predavala bo Sabina Topolovec, soavtorica knjig 
Ščepec rešitve in Ščepec Védenja. Vstop je prost.

Ob 18. uri na ta dan bo pred domom krajanov 
potekala izmenjava semen (zelišč, zelenjave) 
in sadik. Vabljeni vsi, ki lahko ponudite semena 
in sadike v izmenjavo, ter vsi, ki radi vrtnarite. 
Organizirata: Kulturno društvo Temenica in Rdeči 
križ Temenica.

PETEK, 8. MAJ 

TEMA: ZELIŠČA V PREHRANI 
IN NEGI
Farni dom, Bilčovs nad Šentjakobom, ob 17. 
uri
Pomlad je že v polnem cvetu, vrtovi in travniki po-
nujajo različne okusne solate. Nekatere smo pri-
delali doma, nekatere pa rastejo divje. Zato je pra-
vi trenutek, da pripravimo nekaj slastnih namazov 
in solatnih prelivov. Začimbe pri tem dodajo 
zdravilni učinek in uravnovesijo okuse. Pomlad je 
tudi čas za obnovitveno nego kože. Naredili bomo 
kremo iz zelišč in z eteričnimi olji. Predava: Marija 
Kočevar, soavtorica knjižnih uspešnic Ščepec reši-
tve in Ščepec Védenja. 

Ali vas zanima, kaj vse zmorejo začim-
be? Obiščite našo novo spletno stran:

www.scepec.si 
Tam vas čaka veliko zanimivosti, med drugim 

video posnetki predavanj in delavnic na to temo.
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10 let projekta
Naš „otrok“ je star 10 let!

Kako otroci hitro rastejo! Ob desetletnici 
projekta Skupaj za zdravje človeka in 
narave smo bili tudi sami presenečeni, 
ko smo se ozrli na prehojeno pot in 
vse tisto, kar smo ustvarili v preteklih 
desetih letih. 

Včasih se je res treba ustaviti in ozavestiti pot, 
ki je za nami, da lažje naravnamo kompas za 
prihodnost. 

Ob tej priložnosti smo povabili partnerje, društva, 
medije in sodelavce, s katerimi smo v preteklih 
desetih letih ustvarjali, premikali meje in s skupni-
mi močmi ozaveščali o pomenu drugačnega od-
nosa do sebe, lastnega zdravja, sočloveka, rastlin, 
živali in narave. 

Tudi naše skupno druženje je bilo plod skupnega 
sodelovanja. V Jablani in slaščicah Hribar so po-
skrbeli za dobrote, ki so nam božale brbončice. 

Danes je tisto, kar smo dosegli, vidno in za mnoge 
mamljivo. Toliko bolj smo hvaležni vsem tistim, ki 
so pred desetimi leti prepoznali poslanstvo pro-
jekta in nas podprli, ko sta obstajala le koncept in 
naša odločnost, da gremo po tej poti. 

Sejem je bil priložnost, da  predstavimo celoto - svoje 
delovanje na področju obveščanja javnosti (novice, 
splet, sodelovanje z mediji), predavanja, delavnice, 
seminarje in založniško dejavnost, ki iz vsega tega 
izhaja.

Tatjana Hribar iz slaščic Hribar nas je presenetila z 
sanjsko torto. Res je bila dobra!
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Veliko nam pomeni, da tisti, ki so se z nami po-
dali na to pot, na njej z nami vztrajajo že 10 let. 
To jemljemo kot dokaz, da so dobre ideje le ti-
ste, ki so dobre za vse!

Zahvaljujemo se našim petim prvim partner-
jem, ki so omogočili začetek projekta. Podjetja 
Prema, Farmedica, Tamaschi (Weleda), Nutex – 
(danes Natura 789) in Sanolabor je tistih pet, s 
katerimi sodelujemo že 10 let. Brez njih danes 
ne bi brali teh novic. Brez njih veliko društev 
ne bi imelo na razpolago tako učinkovitega in 
kredibilnega medija za posredovanje svojih 
informacij. 

Danes se je krog podjetij, ki sodelujejo z našim 
projektom, približal številki 30. Število društev, 
ki jih podpiramo, pa je skoraj dvakrat večje. Ob 
trenutku postanka in premisleka smo tudi njih 
povprašali, zakaj sodelujejo z nami in kako vidi-
jo projekt. Povedali so naslednje:

Posebne zahvale so šle v roke tistim, ki so nas pod-
pirali od samega začetka. Med njimi je tudi Celjski 
sejem in ekipa, ki organizira Altermed.

„Ponosni smo, da smo 
pred desetimi leti prepo-
znali vizijo projekta in se 
odločili za sodelovanje. Z 

veseljem ugotavljamo, da 
je danes projekt Skupaj za 

zdravje človeka in narave vpli-
ven in prepoznaven projekt, ki oblikuje 
javno mnenje, vpliva na navade ljudi in 
utrjuje zavedanje o pomenu skrbi za na-
ravo, za ljudi. Vsem ustvarjalcem projekta 
želim uspešno delo in veselimo se nadalj-
njega sodelovanja.“

Marko Prezelj,  
direktor podjetja Prema d.o.o.

„Zakaj se nismo zgrešili?
Naše sodelovanje v projektu Za 
zdravje človeka in narave je na-
stalo tako kot mnoge zanimive 

zgodbe – spontano. Pravijo, da 
se prave duše najdejo same. Poti se 

enostavno srečajo. Včasih zadošča že bežen po-
gled, nekaj zanimivih stavkov, da se ujameš v po-
govor. Pogovor, ki se ne konča, temveč nadaljuje 
in poglablja. 

Skupno delo s Sanjo Lončar se je začelo že pred 
več kot 10 leti. Sledile so pobude, ideje in kdor po-
zna Sanjo in Rajka, ve, da teh ne manjka. Projekt 
je nastal iz želje, da skupaj naredimo na področju 
osveščanja o zdravem načinu življenja več. Vsota 
vseh naj bi bila torej več kot vsota posameznih 
delov. Kot pravi stara modrost: „Zunanji cilji silijo, 
notranji vlečejo.“ Zato smo z veseljem sprejeli po-
budo. Družijo nas mnoge skupne vrednote. Čas, 
ki ga preživiš skupaj zato, da predstaviš, poveš, 
ponudiš kaj dobrega, koristnega, človeku in nara-
vi prijaznega, je preprosto dober čas.

Sanja z ekipo opravlja pomembno nalogo na slo-
venskem prostoru. Je neke vrste imunski sistem, 
ki odkriva škodljive pojave, opozarja nanje in jih 
pomaga odstranjevati. V veliko zadovoljstvo nam 
je, da lahko nekaj malega prispevamo tudi mi. Pri 
tem sledimo Voglovemu načelu, da je potreben 
najprej dober nasvet za zdravo življenje oziroma 
samozdravljenje, temu sledi za posameznika pri-
merna hrana in po potrebi zdravilo rastlinskega 
izvora.

Verjamemo, da je za pravilno in varno uporabo 
zdravil za samozdravljenje pomembno, da jih 
uporabniki natančno poznajo. Dobro in pregle-
dno obveščanje tako uporabnikov kot stroke je 
ena od naših osnovnih dejavnosti. K temu sodijo 
tako informacije o učinkih kot tudi o opozorilih pri 
uporabi zdravil rastlinskega izvora.

Svojega dela in sodelovanja pri projektu Skupaj za 
zdravje človeka in narave ne pojmujemo kot dose-
ganje nekega končnega cilja. Vidimo ga predvsem 
kot pot, na kateri želimo širši družbi, v kateri delu-
jemo, prenesti čim več uporabnih znanj o samoz-
dravljenju z naravnimi zdravili in zdravem načinu 
življenja. 

Ekipi projekta gre iskrena zahvala za dobro in pri-
jetno sodelovanje. Hvala tudi vam, ki vsa ta leta 
prebirate zapisano bodisi v mesečnih novicah, 
e-novicah, številnih knjigah in publikacijah tega 
projekta. Veselimo se nadaljevanja in skupne 
poti.“

Robert Terčelj Schweizer  
in ekipa Farmedice
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„Novičke berem že dolga leta. 
Rada jih imam, saj izvem 
veliko zanimivega in bistve-
nega za zdravo življenje. 

Zato je bilo oglaševanje ka-
raf in drugih izdelkov Nature's 

Design v Novičkah zelo logična 
in izkazalo se je, da tudi zelo dobra izbira. 
Zelo mi je všeč, ker pri Novičkah ni v prvem 
načrtu dobiček, temveč skrb za bralce. Vse, 
kar je v njih predstavljeno, je preizkušeno 
s strani uredništva. Ja, tudi moje karafe. 
Povezovanje ponudnikov preverjeno odlič-
nih izdelkov in ljudi z zdravim življenjskim 
slogom, ki znajo misliti s svojo glavo, je ide-
alna win-win kombinacija za vse vpletene.

Ker sem majhen ponudnik, si ne morem 
privoščiti velikih oglasov, kljub temu pa 
si lahko privoščim pogosto pojavljanje v 
Novičkah, saj so cene glede na odziv dovolj 
dostopne.“

Andreja Šeme, oblikenarave.si

„Ne zgodi se pogosto, da že 
po enem sestanku rečem 
odločni: „DA!“ In prav tako 
je bilo pred desetimi leti, ko 

mi je Sanja prvič predstavila 
vizijo projekta. 

Takoj sem začutila, da imamo veliko sku-
pnega. Predvsem nas je združila želja služiti 
potrebam ljudi in narave, pošteno svetovati 
ljudem ter delati strokovno in kakovostno, 
tako kot si že 25 let prizadevamo tudi v na-
šem podjetju. 

Na začetku sem poznala le Sanjo, posto-
poma pa sem skozi 10-letno sodelovanje 
spoznavala visoko strokovno usposoblje-
nost vseh sodelujočih v projektu in njihovo 
iskreno željo podajati svoje znanje in izku-
šnje naprej.

Priznam, da so visoko presegli moja priča-
kovanja izpred 10 let. Kljub uspehom pa so 
obdržali velik posluh za potrebe vseh nas.

Vedno novi in novi projekti navdušujejo 
in potrjujejo njihovo osnovno poslanstvo: 
Skupaj za zdravje človeka in narave.“

Nuška Anika Perko,  
Nutex (Natura 789 d.o.o.)

„Lepo je narediti dobro delo. Če 
veš, da si na poti, ko z veliko 
dela, entuziazma in strokov-
nostjo za seboj puščaš sledi 

začrtane poti in postavljaš kre-
dibilne smernice za nadaljnji ra-

zvoj, obenem pa na svojo pot vabiš vse, ki si 
upajo narediti najboljše – zase, za svoje bližnje, 
okolje in družbo, pa to dobro delo dobi še ve-
čji smisel. Sanja je s svojim „timom“ postavljala 
nove smernice in daje smisel povezavi zdravja 
človeka in narave v slovenskem prostoru. 

Danes, po desetih letih delovanja, se projekt 
ne odmika od svoje zastavljene poti. Ostaja na 
ozemlju, ki ga je sam ustvaril in ga nesebično 
deli z vsemi nami, ne samo na tej, temveč tudi 
na drugi strani sončnih Alp. Tudi naša zgodba, 
zgodba podjetja WELEDA, je mnogo več kot 
le zgodba proizvajalke kozmetičnih izdelkov. 
Zgodba o sožitju človeka z naravo, o blago-
dejnih učinkih na naravo, rastline, na človeka 
in njegovo zdravje. Slogan v harmoniji s člo-
vekom in naravo pri WELEDI ni zgolj naključje 
in marketinški trik, izdelke tako tudi proizvaja, 
prodaja in trži, z vso odgovornostjo. Projekt 
podpiramo in ga bomo z navdušenjem pod-
pirali še naprej, saj poudarja pomembnost ce-
lostnega pogleda, vzajemnosti in trajnostnega 
razvoja. Na takšni celostni osnovi so proizve-
deni tudi naši izdelki, najsi gre za ekološko 
pridelovanje zdravilnih rastlin, ročno spravilo 
in pridelavo, visoko razvito tehnologijo ali pa 
okolju prijazno embalažo. Od zasnove do go-
tovega izdelka skrbno in zavestno nadzoruje-
mo vse dejavnike.

Prvi in najbolj spoštovan zakon sožitja narave 
in človeka bomo upoštevali tudi v prihodnje, 
projektu Skupaj za zdravje človeka in narave 
pa želimo zdravo, odprto in pregledno delo še 
naprej. Naj bo dobro za vse.“

Brigita Bavdek, Tamaschi d.o.o., Ljubljana

„Čestitam vama za tako uspešen razvoj 
in rast vajinega „otroka“. Zelo sem pono-
sen, da sem iz prve roke spoznal delo, ki 
ga opravljata z Rajkom. Tudi v prihodnje 
vama želim uspešno trkanje na vest in 
ogromno iskrenih odnosov.“

Simon Bastl,  
direktor Maksim d.d.
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„Všeč mi je, da vedno išče-
te nove izzive, nenehno 
odkrivate nova spoznanja 
in predajate svoje znanje 

naprej. Imela sem možnost, 
da spoznam bolj ali manj vse 

ožje sodelavce projekta in moram pri-
znati, da toliko prijetnih in toplih ljudi ne 
srečaš prav vsak dan. Všeč mi je, da znate 
prepoznati inovativne in dobre izdelke ter 
trud ljudi in z odprtim srcem podati pozi-
tivno in z dobrimi nameni tudi negativno 
kritiko.  

Sama sem po mnogih testiranjih oglaše-
vanj, ki ti poberejo mnogo časa in seveda 
denarja, ugotovila, da je pri oglaševanju 
zagotovo najbolj pomembna ciljna sku-
pina in renome, ki ga ima sam ponudnik 
oglaševalskega prostora. Marsikdo mi je 
že dejal, da niso mogli oglaševati pri pro-
jektu Skupaj za zdravje človeka in narave, 
saj njegov izdelek ni ustrezal vašim nače-
lom. In to mi je res všeč. Spoštujem vašo 
začrtano pot in trdna načela, ki jih mnogi 
mediji, ko denar neha pritekati, tako radi 
pozabijo in pričnejo oglaševati raznovr-
stne izdelke, ki z varovanjem okolja ali 
ekološkim načinom življenja nimajo kaj 
veliko skupnega.“

Sandra, Zelena trgovina

„Revijo Skupaj za zdravje 
človeka in narave pozna-
mo že od njenih začetkov. 
Je ena redkih, če ne edina 

revija v Sloveniji, ki izhaja 
iz želje pomagati ljudem z 

informacijami, kako živeti zdravo, zado-
voljno in skladno z naravo, brez sklepanja 
kompromisov. Iz vsega, kar počnejo, se 
čuti, da so predani svojemu poslanstvu. 
Informacije in nasveti, ki jih posreduje-
jo svojim bralcem, temeljijo na znanju in 
raziskovanju.

Za sodelovanje z novicami smo se od-
ločili, ker je tudi naša poslovna filozofija 
usmerjena h gradnji, skladni z naravo, in 
ustvarjanju zdravega bivalnega prostora. 
Za razliko od drugih medijev imamo ve-
dno, kadar oglašujemo v novicah, odličen 
odziv. Bralci novic ste namreč ekološko 
osveščeni in znate ločiti zrno od plev. Tudi 
zahvaljujoč izobraževalni naravi novic.

Ekipi projekta Skupaj za zdravje človeka in 
narave iskreno čestitamo ob deseti oble-
tnici izhajanja novic! Na še mnoga leta in 
upajmo, še obsežnejše novice.“

Sabina Podjed, Gnezdo d.o.o.,  
sonaravna gradnja

„Sanolabor ima zapisano že 
v svojem sloganu: Ko gre 
za zdravje, zato se nam je 
zdelo „naravno“, da smo 

del tega projekta, ki je pred 
toliko leti obetal in nakazoval 

nove poti in možnosti v našem 
okolju. Seveda pa je bil poglaviten razlog 
tudi Sanjina ideja, volja in prepričljivost za 
cilj – Za zdravje človeka in narave, ki je po-
stal skozi leta sodelovanja „naš skupni cilj“, 
v katerega verjamemo in zaupamo.“

Mojmir Fortuna,  
direktor maloprodaje Sanolabor d.d.

„Da je naša družina danes bolj zdrava, 
zadovoljna in povezana, gre zahvala tudi 
vašem projektu in vsem dejavnostim, ki 
jih izvajate. Morda bi takšne spremembe 
zmogli tudi sami, zagotovo pa je lažje, hi-
treje in ceneje, če imaš na razpolago tako 
kakovostne informacije in tako srčne ljudi. 
Hvala v imenu naše družine.“ 

Jožica, Peter, Ana in Miha

„Slovenija zagotovo ne bi bila enaka 
brez vašega, in danes tudi našega pro-
jekta Skupaj za zdravje človeka in nara-
ve. Hvala, da ste si upali!“

Robert S.
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Kaj zares potrebuje 
otroška koža?
Besedilo: Sabina Topolovec

Nekoč so dejali, da nič na svetu ne diši 
lepše od dojenčkove kože. Danes so 
bržčas redke male kepice, ki dišijo zgolj 
po sebi. Kozmetike za otroke je vse več. 
Vprašanje je le, ali koži zares pomaga ali 
jo le dodatno obremenjuje?

Na trgu je ogromno izdelkov že za najmlajše, od 
konvencionalnih do ekološko certificiranih, ki 
se vsi hvalijo, da so nežni in varni. Če odmislimo 
promocijska sporočila in marsikatero neuteme-
ljeno obljubo, si oglejmo, kaj otroška koža zares 
potrebuje.

Otroška koža je do petkrat tanjša 
od kože odraslega človeka
Gledano s stališča debeline dojenčkove kože je 
na prvem mestu gotovo materialna kakovost pri-
pravkov, ki jo nanjo nanašamo. Zato v prvi vrsti 
pazimo na to, da v izdelku ni nikakršnih kemičnih 
dodatkov, tako tudi ne umetnih dišav, PEG deri-
vatov, parabenov, formaldehida in podobno. Ali 
preprosteje: če kozmetika ni dovolj varna, da jo 
lahko pojeste, je ne nanašajte na otroško kožo. Ta 
je zlasti v najbolj zgodnjem obdobju nadvse ob-
čutljiva, saj je kar od tri- do petkrat tanjša od kože 
odraslega človeka. 

Otroška kozmetika nekoč in danes
Čeprav bi si morda mislili, da pred pojavom so-
dobnega potrošništva otroška kozmetika sploh 

ni obstajala, še zdaleč ni tako. S kakovostnimi olji 
in zeliščnimi izvlečki so dojenčke mazala že mno-
ga starodavna ljudstva, njihovo tradicijo pa tudi 
danes nadaljujejo povsod tam, kjer so še uspeli 
ohraniti védenje o močeh takšnih pripravkov. 
Tako, odvisno od konca sveta, zasledimo, da za 
nego otroške kože in zaščito pred zunanjimi vplivi 
vedno poiščejo najboljšo maščobo, ki je na raz-
polago v okolju. V Maroku je to arganovo olje, pri 
Hunzah olje mareličnih pečk, v Indiji sezamovo 
olje, kokosova maščoba, karitejevo maslo itd. Ta 
olja še zdaleč ne služijo zgolj zaščiti pred poškod-
bami, mrazom in drugimi neugodnimi vremenski-
mi vplivi, temveč otroke varujejo tudi pred slabimi 
energijami in temnimi silami. 

Masaža dojenčka prinaša 
številne prednosti
Dragocena rastlinska olja še dodatno okrepijo bla-
godejno moč dotika. Zraven ugodja, sprostitve in 
vzpostavitve boljše vezi med mamo in otrokom 
masaža pospeši krvni obtok, uravnava otrokov 
prebavni, dihalni in obtočilni sistem, poveča od-
pornost, izboljša motorične sposobnosti in razvoj 
kože, sklepov in mišic, lajša trebušne krče in zapr-
tost, vpliva na delovanje imunskega sistema in pri-
pomore k boljšemu zdravju in manjši obolevnosti. 

V oljih je energija svetlobe
Svetloba je valovanje, ki deluje na naše telo in 
hormonski sistem. Če vemo, da so rastlinska olja 
čisti produkt svetlobe in toplote, za nego otrok 
izbiramo izključno olja rastlin, ki rastejo pod son-
cem. Najmanj v tem pogledu torej na izpitu pade-
jo vsa mineralna olja, ki jih pridobivajo na osnovi 
nafte in v katerih ni ne svetlobe ne življenja. Če 
želimo mala bitja v svet pospremiti z vso ljubezni-
jo, jih bomo navdali s soncem, pa naj bo govora o 
hrani, kozmetiki ali soncu v najbolj neposrednem 
pomenu besede. Razen z olji lahko dodatne moči 
narave zajamemo tudi v obliki rastlinskih izvlečk-
ov. Na tem področju izstopata predvsem vrtnica 
in ognjič. O vrtnici smo že veliko zapisali, o ognji-
ču pa vseh desetih letih delovanja našega projek-
ta še nikoli podrobneje, zato je zdaj resnično čas, 
da nekaj prostora namenimo tudi tej rastlini.

Zdravilni ognjič
Ognjič so uporabljali že stari Egipčani in Rimljani, 
saj so verjeli v njegov pomlajevalni učinek. Danes 
ognjič uporabljamo tudi pri regeneraciji opečene 
in huje poškodovane kože. Že od davnih časov pa 
so se zavedali, da moči ognjiča segajo dlje in varu-
jejo tudi na bolj subtilnih ravneh. 



29          Skupaj za zdravje človeka in narave  www.zazdravje.net

Z
as

to
pa

: T
am

as
ch

i d
.o

.o
., L

ju
bl

ja
na

 

Negovalni izdelki z ognjičem bodo vašega 
malčka od prvega dne dalje nežno ovili in 
zagotavljali naravno zaščitno plast toplote. 
Mamice vedno najdejo najbolj primerno in najbolj 
nežno nego za svojega otroka. V harmoniji z 
naravo in človekom.  www.weledababy.si

Saj mame 
vedo najbolje!
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Zaradi dolgega obdobja cvetenja in prepričanja, 
da zacveti vsak prvi dan v mesecu, je ognjič ime 
dobil iz latinske besede calendus, prvi dan v mese-
cu. Najznačilnejše slovensko ime, po katerem ga 
poznajo naše babice, je vremenar, saj ga štejemo 
za napovedovalca vremena. Če so njegovi cvetovi 
po osmi uri zjutraj še zaprti, je to znak, da bo deže-
valo (na žalost pa se v času intenzivnega zračne-
ga zapraševanja s kemijo na njegovo napoved ne 
moremo več zanesti).

Enoletna blagodejna rastlina ima hitro in krepko 
rast, oblikuje nešteto cvetov ognjenih barv raz-
ličnih odtenkov, ki se od julija do prve zmrzali v 
oktobru stegujejo za soncem in razveseljujejo na-
šega duha. Ognjič je povsem nezahtevna rastlina. 
Ko ga boste enkrat dali v vrt, bo rodil vsako leto 
znova in vedno več ga bo. Najraje se namreč za-
seje kar sam. Najbolje uspeva na sončnih mestih 
in dobro odcednih tleh, ki dobro zadržujejo vla-
go. Majhna gredica bo povsem dovolj za vso dru-
žino, če boste iz njega sami pripravljali zdravilne 
pripravke. 

Rastlina je uporabna zlasti za občutljivo kožo in 
kožo, nagnjeno k alergijam. Njegovi pripravki 
delujejo antiseptično, protibakterijsko, protivi-
rusno in protivnetno. Zaščitna plast, ki jo ustvari 
ognjič, varuje našo kožo pred degenerativnimi 

poškodbami, pomaga pri celjenju ran in pomirja-
nju poškodovane kože ali od sonca razdražene ter 
izsušene kože. Ognjič je rastlina, ki ponuja več kot 
le koristne učinkovine. Je ena izmed redkih rastlin, 
ki jim uradna znanost priznava, da zdravijo raka 
kože. V obliki olja in izvlečkov je posebej primeren 
za nego občutljive otroške kože. 

Kako potencirati moči ognjiča
Kot je že iz njegovega na-
čina cvetenja razvidno, se 
ognjič odziva na naravne 
ritme. Zato bo imel največ 
moči, če ga bomo obde-
lovali v sozvočju z njimi. 
Danes mnogi delajo pri-
pravke iz ognjiča, vendar 
ne znajo vsi enako dobro 
delati z ognjičem. 

Verjetno najdemo največ znanja o tem, kako to 
početi, na Weledinih vrtovih zdravilnih rastlin. Ker 
je ognjič ena izmed najbolj pomembnih rastlin v 
njihovih preparatih, se z njim ljubeče ukvarjajo že 
skoraj stoletje. 

Pri tem strogo sledijo biodinamičnim načelom, 
ki narekujejo delo z rastlino ob natančno določe-
nem času. Rastline oberejo ravno takrat, ko snovi, 
ki jih vsebujejo, najbolj ugodno vplivajo na člove-
ka. Vse gojijo in nadzorujejo sami, cvetove obirajo 
ročno in pri predelavi ne uporabljajo strojev. Tudi 
nadaljnjo predelavo v tinkturo opravijo zelo hitro, 
saj to storijo v neposredni bližini zeliščnega vrta. 

Če ognjič gojite doma, veste, da poleti hitro prič-
ne plesneti. Zato v Weledi ognjič posadijo bolj 
zgodaj, da lahko večino cvetov oberejo, preden 
se začnejo težave s plesnimi. Za krepitev rastlin 
uporabljajo tudi čaj iz preslice in kremenove pri-
pravke, ki moči svetlobe v ognjiču še okrepijo. S 
pomočjo biodinamičnih preparatov, s katerimi 
obdelujejo tudi zrel kompost, ustvarjajo zdrava 
tla, ki so pogoj za zdrave in vitalne rastline.

Ali želite ustvariti svoj 
ognjičev pripravek?
Če želite okrepiti moči rastline, sledite biodina-
mičnim načelom tudi v svojem vrtu. Zdaj je čas, 
da rastlino zasejete, poleti pa boste iz obilja cve-
tov že lahko pripravili svoje ognjičevo mazilo. Pri 
tem je najbolje uporabiti hladno stiskano kokoso-
vo olje, ki mu lahko dodate še delež čebeljega vo-
ska in katero izmed drugih dragocenih olj. Mazilo 
bo blagodejno v tolikšni meri, kolikor bo ljubeč 
vaš odnos do rastline ves čas njene rasti, zato je 
ne pozabite zalivati z ljubeznijo. 
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Gozdni vrtec 
pred vrati!
Ekološka vas Mokri Potok

Ekološke vasi so eksperimentalna naselja, 
v katerih želimo skozi prakso uresničiti 
načela trajnostnega življenja. Tega ne 
dosežemo samo z nizko porabo fosilnih 
goriv, gradnjo hiš iz naravnih materialov 
in naravnim kmetovanjem, temveč tudi z 
iskanjem naravnega človeka. 

V ekoloških vaseh želimo zbuditi naravnega člo-
veka, ki spi v civiliziranih zahodnjakih že stoletja. 
Morda je za odrasle večinoma že prepozno, zato 
pa lahko ustvarimo pogoje, da bodo naslednje 
generacije zaživele bolj pristno življenje. Če opa-
zujemo otroke, lahko vidimo, da so bolj mirni, ko 
gredo na sprehod v naravno. Otroci si tudi želijo, 
da so njihovi starši blizu. Prav tako so bolj zado-
voljni, če so okoli njih znani ljudje in živali, kot pa 
obilica neživih stvari. 

V ekološki vasi Mokri Potok, ki leži sredi kočevskih 
gozdov, imamo pogoje za naravno otroštvo, za 
gozdni vrtec pred vrati hiše. Vrtec, ki se bo na-
daljeval v gozdno šolo. Mokri Potok nudi obilo 
prostora za igranje otrok, od majhnih gozdnih 
potočkov, gozdov do travnikov. Verjamemo, da 
bodo otroci, ki bodo imeli v otroštvu neposreden 
stik z naravo, to varovali, jo spoštovali in razumeli, 
tudi ko odrastejo. V ekološki vasi želimo ustvari-
ti pogoje za delo od doma, da bi bili starši bliže 
otrokom, ki se lahko učijo neposredno od starej-
ših in jih opazujejo pri delu. Skupaj načrtujemo 
tudi šolanje na domu. Za vse to pa potrebujemo 
pogumne mlade družine.

Debelo uro vožnje od Ljubljane se znajdemo na 
enem bolj gozdnatih otočkov v Evropi. Kočevarsko 

vas Mokri Potok, ki je bila dokončno zapuščena in 
porušena leta 1965, smo člani Zadruge Mokri po-
tok z.o.o leta 2013 na javni dražbi kupili od občine 
Kočevje. Trenutno je vas prazna in v njej še ne sto-
jijo objekti. V Mokrem potoku načrtujemo devet 
stanovanjskih objektov ter večji skupni in turistični 
objekt, namenjen druženju, prenočitvam in delav-
nicam. Dolgoročna vizija je, da bi skupaj z bližnjo 
zapuščeno vasjo Sadni hrib relativno samozado-
stno bivalo okoli 70 ljudi, ki bi na ekološki način 
obdelovali skupaj približno 40 hektarov zemlje. 

Zato vabimo čim več pridnih rok, ki bodo poma-
gale ne samo graditi hiše, temveč tudi ponovno 
vzpostaviti njive in travnike, ki jih človek ni obde-
loval že vsaj 50 let. Dejavnosti, s katerimi se bomo 
ukvarjali, bodo različne, vse od permakulture, ra-
zvoja in promocije ekološke naravne gradnje, do 
področij, povezanih z organizacijo delavnic na 
področju zdravja in osebnega razvoja ter delavnic 
in počitnic za otroke v naravi. Pričakujemo, da bo 
vsak nov član v Zadrugo prinesel novo področje 
delovanja. Širša gozdna okolica z območjem doli-
ne Kolpe pa je tudi turistično zanimiva regija, zato 
načrtujemo del prihodkov ustvariti tudi iz turizma. 

V letošnjem letu vabimo posameznike, ki bi želeli 
dalj časa skupaj preživeti v naravi, da bi kot pro-
stovoljci prebivali na lokaciji vasi. 

Več na www.mokri-potok.si.
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Otrok, ki ni naspan, 
je kot otrok, ki 
bi bil pijan!
Besedilo: Sandra Klemenc

Če ste brali naše novice iz februarja 
2015, potem že veste, da pomanjkanje 
spanja preprečuje procese razstrupljanja 
in s tem obremenjuje jetra enako kot 
alkohol. 

Po navedbah instituta National Institutes of 
Health otroci, najstniki in odrasle osebe spimo 
precej manj, kot bi bilo treba. V večini primerov 
gre za kronično pomanjkanje spanja. Obstaja 
velika razlika med dolžino spanja, ki ga lahko 

uporabimo, in dolžino, ki jo dejansko potrebuje-
mo za optimalno delovanje. 

Raziskave so pokazale, da se kar 60 % otrok v sta-
rosti 4–12 let počuti utrujeno čez dan. Nepravilni 
vzorci spanja lahko vplivajo na otroške biološke 
ure in kakovost njihovega spanja. Spanec je še 
toliko pomembnejši za otroka, ki mora svoje te-
lesne funkcije ne le vzdrževati, temveč tudi vzpo-
stavljati, saj njegovo telo še raste. Obenem je na-
span otrok bistveno bolj dovzeten za učenje. Med 
globokim spanjem se telo obnavlja, rane in druge 
poškodbe se hitreje celijo, možgani urejajo na 
novo pridobljene podatke, telo razgrajuje strupe. 

Najstniki potrebujejo več spanja kot 9 ali 10 let star 
otrok. Vzrok za to so običajno hormonske spre-
membe v telesu, ki telo zelo obremenijo. Zanje 
je okrog 22. ure že pravi čas, da se luči ugasnejo. 
Možgani potrebujejo namreč še nekaj časa, da 
se umirijo, zato se spanje, ki obnavlja telo, prič-
ne šele nekje okoli 23. ure ali še pozneje. S tem 
manjšim obsegom spanja (v primerjavi z otroškimi 
leti) si najstniki ne morejo privoščiti, da so že tako 
skrajšane urice spanja še neudobne in nemirne. 
Pomanjkanje spanja pri najstnikih pogosto pov-
zroča, da so ti nepripravljeni, zaspani, nerazpolo-
ženi ali se celo težje učijo. Raziskovalci Penn State 
so opazovali 342 najstnikov in analizirali njihove 
spalne navade. V povprečju so ti spali 7 ur na noč. 
Zaradi utrujenosti in želje po poživitvi so dnevno 
pojedli 201 kalorijo več od tistih, ki so spali 8 ur 
ali več. Užili so celo 60 % več prigrizkov čez teden 
in kar 100 % več čez vikend. Razlagi, na katere še 
nimajo točnega odgovora, sta dve: ali zaradi manj 
spanja sedijo več pred televizorjem in pojedo več 
prigrizkov ali pa nespečnost povzroči hormonsko 
neravnovesje, zaradi česar otroci jedo več. 

Ni nepomembno, na čem spimo!
Zaradi skoraj neposrednega stika s kožo je pose-
bej pomembna sestava umetnih ali bombažnih 
tkanin ležišč in vzglavnikov, ki so ob konvenci-
onalni pridelavi obdelani z insekticidi (s tem za-
ščitijo ležišče proti plesni in pršicam), herbicidi in 
pesticidi (uporaba pri gojenju konvencionalnega 
bombaža), formaldehidom (s tem zaščitijo pralne 
prevleke proti krčenju, mečkanju in gorenju) ter 
strupenimi kovinami (belila, škodljive barve). Na 
drugi strani pa tudi naravni materiali niso več to, 
kar so bili. Konvencionalna pridelava bombaža je 
ena izmed najhujših kršiteljev človeških pravic, 
največjih porabnikov vode ter onesnažuje okolje 
s pesticidi, herbicidi, toksini ter gensko spreme-
njenimi organizmi. 

Potrošnik je vedno bolj zahteven. Želi izdelke, ki 
se ne mečkajo, ne krčijo, so modno potiskani in 

Novorojenček,  
star 2 meseca

12–18 ur

Od 3 mesecev  
do 1 leta starosti

14–15 ur

Od 1 leta do 3 let 12–14 ur

Od 3 let do 5 let 11–13 ur

Od 5 let do 12 let 10–11 ur

Od 12 let do 18 let 8,5–10 ur

Odrasli (+18 let) 7,5–9 ur
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pobarvani, … Prav te obdelave materialov so v 
današnjem času najbolj problematične. V Evropi 
in delno tudi v Afriki so že poostrili nadzor nad 
količino uporabljenih kemikalij, vendar to ne velja 
za izdelke, ki prihajajo iz Azije, kjer v nenadzoro-
vani količini uporabljajo formaldehide, spojine, 
ki povzročajo mutacijo in genotoksičnost živih 
organizmov. In teh izdelkov je v naših trgovinah 
vedno več. Surovine ne morejo vedno prihajati iz 
Evrope. Zato bodite pozorni na to, da končni izde-
lek, ki pride v vaš dom, nastane čim bliže vašemu 
domu. Zaradi dolgih prevoznih poti na kontejner-
skih zbirnikih, kjer so izdelki vakuumsko zaprti, 
se kemikalije le še dodajajo, saj je treba izdelke 
poškropiti za zaščito pred plesnijo, bakterijami in 
glodavci. 

Otroci so bolj ranljivi in občutljivi na svoje oko-
lje. Zato spanje otroka na ležišču ali vzglavniku, 
ki vsebuje veliko kemikalij, ni dobro in zdravo. 
Kemikalije lahko vplivajo na zdrav razvoj celic, kar 
lahko povzroči težave v fizičnem razvoju in pozne-
je tudi pri učenju. Umetni materiali tako škodujejo 
večkratno. Zaradi nezračnosti umetnih materialov 
se telo hitreje segreva, onemogočeno je dihanje 
kože, ko pa so pore odprte, škodljive kemikalije še 
hitreje vstopajo v telo. 

Ob dejstvu, da je za zdravje najbolj učinkovit spa-
nec do polnoči (prav v fazi globokega spanja telo 
kopiči energijo za nov dan), je pomembno, da 
je ležišče udobno in da nas čim hitreje „uspava“. 
Neprimerno ležišče lahko ustvari dvojno škodo. 
Zaradi nenaspanosti trpijo obnovitveni procesi 
telesa. Obenem pa kljub razstrupljanju telesa z 
zdravo prehrano s spanjem na ležišču, obdelanem 
s škodljivimi kemikalijami, te skozi kožo in dihala 
vsako noč ponovno vstopijo v naše telo.

Nismo dovolj bogati, da bi kupovali 
izdelke, ki nas bodo stali zdravja!
Prav gospodarska kriza nam je dala vedeti, da 
je ohranjanje zdravja in kakovosti življenja po-
membnejše kot kdaj koli prej. Z ohranjanjem 
zdravja dolgoročno vedno privarčujemo, čeprav 
na žalost na to med vsakodnevnimi nakupi obi-
čajno pozabimo. Kakovost naj vedno prevladuje 
nad količino, dodana vrednost pa naj postane 
spoštovanje izdelkov, ki smo jih kupili skrbno in 
premišljeno. 

Zato se zraven nakupa in izbire zdravih ter kako-
vostnejših izdelkov navadimo preveriti tudi izvor 
izdelkov, ki jih kupujemo in sestavine. Pazljivost 
je zaradi vedno večje onesnaženosti in zastruplje-
nosti izdelkov postala nuja ne le pri izbiri prehra-
ne in kozmetike, temveč tudi pri drugih izdelkih. 
Škodljive sestavine se znajdejo v našem krvnem 

obtoku v pičlih šestih minutah. Pri dojenčkih in 
otrocih se zaradi hitre presnove in nizke telesne 
mase to zgodi še hitreje in lahko ima večje posle-
dice. Kako kemikalije prodirajo v naše telo skozi 
kožo, so pokazale raziskave, v katerih so pri ose-
bah našli ftalate v urinu, parabene v prsnem tki-
vu in v človeški maščobi celo dišave. Določenih 
kemikalij, ki so skrite globoko v tkanini, se kljub 
večkratnemu pranju ne moremo znebiti.

Večina ljudi misli, da sta poliester in poliuretanska 
pena varna za uporabo in ne škodujeta okolju, če-
prav to niti slučajno ni res. Poliester je na osnovi 
nafte – neobnovljiv vir, proizvodnja pa je zelo ener-
getsko intenzivna in porabi 63 % več energije kot 
pri proizvodnji bombaža. Glavna strupena kemika-
lija iz poliuretanske pene je etilen glikol, ki se ab-
sorbira v naše telo z vdihavanjem in skozi kožo. To 
lahko poškoduje ledvice in osrednji živčni sistem. 
Poliuretanske pene, ki temeljijo na petrokemičnih 
proizvodih in plastičnih masah, so škodljive tudi za 
okolje in prispevajo h globalnemu segrevanju. 

  formaldehida    insekticidov    ftalatov 
  pesticidov in herbicidov    strupenih kovin, ...

-15% popusta na izdelke za zdravo spanje

Ležišča in posteljnina za zdravo
spanje otrok, ki NE vsebujejo:

Popusti se ne seštevajo. Ponudba velja do konca aprila le ob priložitvi tega kupona.

Zelena trgovina, Ljubljana BTC, hala A-klet
Tel.: 01 810 90 32    www.zelenatrgovina.si

Ali ste vedeli, da gredo na Danskem vsi 
otroci do 12. leta starosti brez izjeme v po-
steljo pred deveto uro zvečer. Morda ima-
jo tudi zaradi tega manj vedenskih motenj 
med otroki in na sploh veljajo za najbolj 
srečno družbo. 
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Kaj bodo jedli 
naši otroci?
Ali si upate ugibati, kakšen bo svet čez 
deset let? Ali bomo tropska dežela, kjer 
nas bo dež, tako kot lani, pral in namakal 
večji del leta? Ali nas čakajo suše? Kaj 
če sprožanje metana ali kakšen izbruh 
vulkanov ustvari še kaj bolj radikalnega? 
Ali bomo znali preživeti tudi v pogojih, 
ki si jih v tem trenutku sploh ne znamo 
predstavljati?

Ekoci je na pravkar zaključenem sejmu Altermed 
povabil na razmišljanje o vplivih podnebnih spre-
memb na našo prihodnost. 

Ni dvoma, da so spremembe, ki smo jim priča, 
delo človeka. Vladniki in nevladniki pa si niso eno-
tni v tem, ali jih tako imenovani geoinženiring po-
spešuje ali poskuša obvladovati. Veliko vprašanj, 
ki zadevajo dogajanje nad našimi glavami in vpliv 
na vreme, ostaja brez odgovora. 

V imenu projekta Skupaj za zdravje človeka in na-
rave pa smo predlagali, da se lotimo vsaj tistega, 
kar imamo na dosegu roke – analize stanja v tleh 
in vodi. Zanima nas predvsem, kako je z alumini-
jem, barijem in drugimi obremenilnimi snovmi 
v prsti, v kateri pričakujemo, da bodo rasle naše 
rastline. 

Drugi nujni ukrep bo okrepiti naše avtohtone ra-
stline, da se čim prej pripravijo na „nepredvidljivo“. 
Če združimo moči, lahko okrepimo svoje rastline, 
ali se naučimo kako zemljo sproti razstrupljati. 
Eno in drugo bo nujno, če ne želimo biti odvisni 
od gensko spremenjenih semen odpornih na alu-
minij, ki jih je Monsanto že patentiral.

Ekolife izziv 2015/16
Potovanje do vrhunskega zdravja 
in počutja s Tajčo Pavček

Če želimo resnično izboljšati svoje zdravje, 
svoje počutje, okrepiti imunski sistem, iz-
gubiti odvečne kilograme, ... – in vse to ZA 
VEDNO, potem se moramo počasi, vendar 
zanesljivo posloviti od škodljivih razvad in v 
svoje življenje vnesti zdrave navade, ki bodo 
postale del nas.

Ker to ne gre čez noč, vabljeni na postopno 
uvajanje sprememb skozi projekt, ki bo trajal 
od 21. 3. 2015 do 21. 3. 2016 pod vodstvom 
Tajče Pavček.

Gradili bodo na petih enakovrednih stebrih, 
in sicer na prehrani, gibanju, spanju, soncu in 
zraku (dihanju) ter delu na sebi. Naše zdrav-
je in počutje sta toliko močna kot najšibkejši 
člen izmed navedenih.

Sodelovali bodo s strokovnjaki z različnih po-
dročij, in sicer s področja komplementarne 
kvantne ali energijske medicine ter uradne 
medicine (Alenka Rupret, Mladen Krsnik, 
Simona Knific Vesel, ...).

Akcija poteka tako, da boste vsi, ki želite so-
delovati, vsak teden po elektronski pošti pre-
jeli video posnetek ali pisno vsebino, čemu 
naj bi tisti teden še posebej posvečali pozor-
nost, kaj naj bi postalo del vašega zdravega 
načina življenja.

Ko bomo začutili, kako se nam vračata zdrav-
je in energija, bomo na potovanju začeli uži-
vati in resnično ne bo težko opustiti stvari, ki 
nas delajo bolne.

Na izziv se prijavite s prijavnico na spletni 
strani www.ekolife.si.

Vsak sam lahko naredi ogromno za svoje 
zdravje, za dvig zavesti in s tem posledično 
za dvig kolektivne zavesti.



Ali bodo semena, ki so prehranila 
naše prednike, sposobna 
prehraniti tudi naše vnuke?
Vsem sodelujočim v projektih, kot so Štafeta 
semen, semenske banke, varuhi semen in 
podobni, je uspelo odkriti veliko semenskih 
zakladov, jih ohraniti in obnoviti. Amarant je 
naše edino podjetje, ki se ukvarja s širjenjem 
znanja, z usposabljanjem pridelovalcev eko 
semen in vzgojo takšnih semen. Po svoje k 
temu prispevajo tudi društva za biodinami-
ko in usposobljeni posamezniki. 

Ali se bomo dovolj hitro naučili, kako je tre-
ba pridelati dobra semena? Zagotovo je bilo 
v zadnjih nekaj letih storjeno ogromno v tej 
smeri. Veliko dela pa nas še čaka. Če bo šlo 
kaj po zlu, bodo edino zagotovilo samooskr-
be znanja, viri in semenski zakladi, zbrani v 
lokalnih skupnostih.

ZAGOTOVITE SI ZDRAVA IN PREIZKUŠENA 
SEMENA!
Obiščite spletno trgovino amarant.si in si za-
gotovite ekološko pridelana slovenska seme-
na, ki so navajena našega podnebja. 

Kaj lahko sami storimo, da bodo 
tla, v katerih želimo pridelati 
lastno hrano, neonesnažena?

O tem kako lahko tla očistimo strupov smo 
že veliko pisali v naših novicah. 

Naravne rešitve obstajajo. Učinkoviti mikro-
organizmi, gobe in barelski kompost (rečejo 
mu tudi kompost po recepturi Marie Thun) 
vsak na svoj način nevtralizirajo škodlji-
ve snovi in sevanja, ki jim je danes zemlja 
izpostavljena. 

Naši največji prijatelji, ki znajo očistiti tla in 
ob tem ostati zdravi, so deževniki. Boljšega 
delavca na vrtu bi res težko našli. Odstranijo 
vse, česar ne potrebujemo in nam kot stran-
ski produkt podarijo še najbolj kakovostno 
gnojilo in zrahljana tla. 

Ali potrebujete 
zdrave deževnike in 
kakovosten kompost?
Za dober živi kompost, ki je 
nastal na certificirani ekološki 
kmetiji iz ekološkega hlevskega gnoja (in ne 
na smetiščih, kot je danes pogosta praksa), se 
lahko obrnete na g. Vilija Petacija, na telefonski 
številki: 051 612 456. Njegov kompost deževni-
kov Lumbrivit ima pH 6,2–7,2 N1%, P2 05 1779 
mg/100 g, K2 0 200 mg/100 g in seveda še veliko 
nemerljivih dobrot, ki jih bodo vaše rastline vese-
le. Pri gospodu lahko kupite tudi legla kalifornij-
skih deževnikov.

Če si zares želite zagotoviti 
optimalno količino in 
kakovost holesterola za 

zdravo ožilje, živčevje in možgane?

 ▶ Format:  
160x215 mm, 
šivano

 ▶ Obseg:  
300 strani

 ▶ Cena knjige: 
28,00 EUR

Spoznajte Resnice in 
Zmote o hOleSterOlu

Info. in naročila na: www.shop.zazdravje.net, 
(0)41 770 120 ali na info@jasnoinglasno.si
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