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Weledini izdelki negujejo otroka od prvega 
dne dalje. Prilagojeni so potrebam nežne do-
jenčkove in otroške kože in še posebej prije-
tni ter neškodljivi za kožo. Izvleček iz cvetov 
calendule (ognjiča) iz kontroliranih bioloških 
nasadov kožo pomirja. Poleg dragocenega 
ognjiča Weledini izdelki za nego otroka vse-
bujejo tudi čista rastlinska olja, kot sta man-
dljevo in sezamovo, ki nežno otroško kožo 
negujejo ter pospešujejo nastanek zaščitne-
ga toplotnega ovoja, potrebnega za otrokov 
zdrav, harmoničen razvoj. Vsi izdelki so brez 
sintetičnih dišav, barvil, konzervansov in suro-
vin na bazi mineralnih olj. 

Krema za dojenčke iz ognjiča z dragocenim man-
dljevim oljem učinkovito neguje in ščiti občutljivo do-
jenčkovo kožo v predelu plenic. Ščiti pred mokroto in 
rdečico ter neguje razdraženo kožo. Čisti čebelji vosek 
in čebelji vosek, ki je soroden koži, tvorita naravno za-
ščito in pri tem ne ovirata dihanja kože, izvlečka ognji-
ča in kamilice pa kožo pomirjata. 

Negovalna krema za obraz in telo iz ognjiča z dra-
gocenim mandljevim oljem ohranja nežno dojenčk-
ovo kožo voljno in prožno in podpira njene naravne 
funkcije. 

Neodišavljeno Ognjičevo olje za dojenčke in otro-
ke z dragocenim sezamovim oljem čisti in razvaja 
kožo najmlajših. Še posebej primerno je za dnevno 
nego in za čiščenje v predelu plenic, saj preprečuje 
draženje kože in nastanek rdečice. Kožo 
ohranja voljno, jo razvaja in ščiti pred izsu-
šitvijo. Poleg neodišavljenega je na voljo 
tudi negovalno ognjičevo olje z nežnim 
vonjem. Za blago in pomirjujoče kopanje 
dojenčka oziroma otroka pred spanjem 
uporabite ognjičevo kremno kopel, ki ne-
guje občutljivo otroško kožo in hkrati ustvari 
maščobni zaščitni film na njej. 

Ognjičeva kopel z rastlinskimi izvlečki po-
mirja, krepi kožo malčkov in njihov celotni 
organizem. Kopel je primerna za nego nemir-

nih dojenčkov in otrok in omogoči miren spanec pri 
še tako razdraženih otrocih. Izbrani rastlinski izvlečki 
podpirajo naravne funkcije kože ter krepijo in spod-
bujajo odpornost otroškega organizma. Za nežno in 
občutljivo dojenčkovo kožo je še posebej primerno 
rastlinsko milo iz ognjiča, ki vsebuje tudi izvlečke iz 
kamilice. Posebno priljubljen in uporaben za umivanje 
od glave do peta je Losjon za umivanje in šampon 
za lase iz ognjiča. 

Po umivanju je čas za nego in razvajanje kože vašega 
otroka z ognjičevim mlekom za dojenčke in otroke 
z dragocenim mandljevim oljem, ki na naraven način 
ščiti in neguje kožo dojenčka in jo oskrbuje s potrebno 
vlago. 

Za posebej občutljivo in izpostavljeno kožo na obrazu 
je na voljo Weledina otroška krema za nego obraza: 
vsebuje dragocene naravne substance, ki podpirajo 
naravne funkcije kože ter kožo ščitijo in negujejo. Der-
matološka testiranja potrjujejo izjemno učinkovitost 
kreme  tudi pri zelo občutljivi koži in kožnih težavah. 

V hladnejši dneh je najboljša zaščita za obraz naših 
najmlajših Balzam za zaščito obraza pred vetrom 
in mrazom, še en blagodejen izdelek iz pestre palete 
Weledine linije za nego otroške kože. Bogat negova-
len balzam za naravno zaščito pred neugodnimi vre-
menskimi vplivi je namenjen občutljivi otroški koži in 
zaščiti kože obraza in rok od prvega dne dalje. Balzam 
ne vsebuje vode in tako zanesljivo ščiti pred mrazom, 
vetrom in vremenskimi spremembami, ki neugodno 
vplivajo na kožo.

Najboljša naravna nega za vašega
otroka - od prvega dne dalje

• Z dragocenimi sestavinami

iz konroliranih

bioloških nasadov

• Prijazno občutljivi

dojenčkovi koži -

tudi pri kožnih težavah
*

* Dermatološko testirano in ekološko pregledano

*

V harmoniji s človekom
in naravo

• Brez sintetičnih dodatkov

zelo dobro

zelo dobro
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Kar sejemo,  
to žanjemo!
„Otroške bolezni“ so izraz, za katerega smo va-
jeni, da pomeni prehodne težave z zdravjem in 
vzpostavljanjem kakovostnega sistema. Ko pa 
omenimo besedo hude, kronične ali neozdravlji-
ve bolezni, si pod tem predstavljamo starostnike.
Na žalost se ta dva pojma vse preveč približujeta. 
50 odstotkov otrok živi z alergijami in jih na igri-
šču vidimo s pumpicami okrog vratu, vse večje 
je število otrok z diabetesom, vse večje število 
otrok na onkologiji, avtističnih, mentalno mote-
nih otrok … vse to postaja naš vsakdan, ki je vse 
prej kot prehodnega značaja. 
V želji, da bi otroke zavarovali pred vsem hudim 
in jim zagotovili materialne dobrine, ki smo jih 
morebiti sami pogrešali, smo iz svojih otrok nare-
dili bolnike. S cepivi prepojen imunski sistem po-
staja vse bolj neučinkovit, z zdravili preplavljena 
telesa, pa so le odlična podlaga za nove in nove 
zdravstvene težave. Od sodobne hrane in drugih 
„dobrot“ naše civilizacije ima koristi očitno le ka-
pital.  
Lahko se jezimo na okolje, „ki jih zastruplja“, šolo, 
„ki jih ni vzgojila“, in zdravnike, „ki jih ne znajo 
pozdraviti“, vendar so to le izgovori, prelaganje 
odgovornosti in izguba dragocenega  časa. 
Verjemite, da časa nimate veliko. Otrok je edini 
„projekt“, ki ga ne morete prestaviti, delegirati 
podrejenim, izklopiti ali kako drugače podaljšati 
rokov za ukrepanje. Še več, „obresti na napake“ 
so na tem področju večje, kot pri davčni upravi, 
sankcije pa neizogibne.
Res zveni šokantno, da bodo današnje generaci-
je otrok živele krajše od nas. Vendar, ko pogleda-
mo, kako sistematično rušimo njihovo zdravje, ta 
podatek sploh ni presenetljiv. Bolj presenetljivo 
je, kako malo bi bilo potrebno storiti, da bi bili 
bolj zdravi in bolj zadovoljni, pa še vedno ne 
ukrepamo ... Mogoče še niso dovolj bolni?

Sanja Lončar, urednica
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Kako »zavoziti«  
zdravje otrok
Tekst: Adriana Dolinar

Dejstvo je, da je zdravstveno stanje 
otrok iz leta v leto slabše. Generacija 
današnjih otrok bo prva, ki bo živela 
krajše od svojih staršev, nas svarijo 
znanstveniki. 

To potrjujejo z mnogimi raziskavami, ki navajajo, 
da se odstotek otrok, ki so predebeli, naglo pove-
čuje. V Angliji je eden od šestih otrok predebel, še 
preden vstopi v šolo. Težava pa ni zgolj v debelosti 
otrok in z njo povezanim diabetesom ter srčno-žil-
nimi obolenji, veča se namreč tudi odstotek otrok 
z astmo, ki vse pogosteje prizadene tudi otroke, 
mlajše od petih let. Statistike kažejo, da so vse po-
gostejše tudi težave z motnjo obnašanja otrok in 
sposobnostjo učenja. Tudi število avtističnih otrok 
narašča. Prav tako je vse več obolenj hormonal-
nega sistema. Poleg mnogih drugih obolenj, ki jih 
nismo niti omenili, pa se vse bolj alarmantno po-
večuje tudi odstotek otrok, obolelih za levkemijo. 
Zakaj je tako? Kje smo zgrešili smer, ko gre za 
zdravje naših otrok? Oglejmo si nekaj pomemb-
nih »križišč«, na katerih je pomembno ne spregle-
dati znakov in se s tem izogniti slepim potem. Če 
se to prevečkrat zgodi, se pojavijo občutki nemo-

či, skrbi, strahu, jeze, žalosti, kar dobro poznajo 
predvsem mnogi starši s hudo bolnim otrokom. 
Ti bi naredili vse, da bi se otroku zdravje povrnilo. 
Nekaterim hudo bolnim otrokom uspe, mnogim 
pa ne. In takrat lahko starši le nemočni gledajo, 
kako se otrok s hudo boleznijo od njih poslavlja. 
Zato preberite, kje lahko »zavozite« zdravje otrok, 
in ukrepajte zdaj, da bi obvarovali svoje otroke 
pred najhujšim, dokler je še čas za to.

Nimam časa ...
Mnogi starši na naših dogodkih potožijo, da nima-
jo časa, da bi se »ukvarjali« z otrokom v današnjem 
napornem tempu življenja. Nimajo časa, da bi pri-
sluhnili otrokovim potrebam, kar je navsezadnje 
ključnega pomena za zdravje otroka. Če se ujame-
te v ta izgovor »nimam časa«, čim prej opravite z 
njim. Saj ni nujno, da ste z otrokom 24 ur na dan, 
včasih tudi pol ure posvečenosti danemu trenut-
ku naredi čudeže v odnosu in prepoznavanju otro-
kovih potreb. Časa je v resnici vedno dovolj, le mi 
smo tisti, ki mislimo, da si še ne moremo privoščiti 
danega trenutka z otrokom, pa čeprav je to v avtu 
na poti domov ali doma ob pripravi večerje, ob 
obedu. Mi smo tisti, ki mnogokrat nevede vzdržu-
jemo polno glavo brenčavih misli skrbi, jeze, žalo-
sti, pohlepa ali strahu in prav to brenčanje v naših 
glavah je tisto, ki nam krade čas danega trenutka z 
otrokom. Tako z mislimi drugje, čeprav fizično ob 
otroku, spregledamo, v kakšnem stanju je otrok in 
spregledamo marsikatero otrokovo potrebo (na 
fizični, psiho-socialni in duhovni ravni), zato se na-
njo seveda ne odzovemo ustrezno ali pravočasno. 
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Prav tu pa je lahko vzrok mnogih zdravstvenih 
težav naših otrok. Lahko so posledice tega zgolj 
prehlad, angina, astma, debelost itd. Lahko pa se 
nam zgodi, tako kot v mnogih primerih nedavno 
nazaj na Hrvaškem, da vsi skupaj (starši, vzgojite-
lji, sorodniki itd.) spregledamo, kaj se z otrokom 
v resnici dogaja. Čeprav je bilo s hrvaškimi otroki 
na videz vse v redu (bili so odličnjaki, neproble-
matični, preskrbljeni z vsem »materialnim«, navi-
dezno zdravi itd.), je v njih tlelo razočaranje nad 
življenjem do te mere, da so ga na žalost sami 
predčasno zaključili s samomorom. Taki primeri 
so le eni izmed mnogih, ki dokazujejo, da zdravje 
ni le domena fizičnega telesa, temveč da se skri-
va v ravnovesju telesa in duha. Da bomo lahko 
torej otroku v kar največji meri stali ob strani ter 
mu omogočili zdravo otroštvo in trdne temelje za 
prihodnost, je nujno potrebna naša posvečenost 
trenutkom, ko smo z njim.

Nisem vedel ...
Niso osamljeni primeri, ko se srečujemo s starši, ki 
se jim, po domače povedano, ne ljubi vzeti časa in 
se izobraziti vsaj o najbolj za zdravje otroka ško-
dljivih dodatkih ali kemikalijah v konvencionalni 
hrani, kozmetiki, igračah, čistilih itd., ali se jim zdi 
prenaporno slediti certifikatom ekološkega izdel-
ka ali pa se jim ti izdelki zdijo celo predragi.  V pre-
hrani otrok je tako vse več prigrizkov in posladkov 
polnih barvil, sladil in umetnih arom.  Ne gre za 
to, da otrokom ne bi smeli ponuditi nobenega po-
sladka, gre za odgovornost, da poiščemo takšne, 
ki naj bi bili brez škodljivih maščob in umetnih 
kemičnih snovi. Takšne že ponujajo tudi domači 
proizvajalci (Medex, Pekarna Hribar, Svit, ...)

Nekateri starši nas pogosto prepričujejo, da preti-
ravamo s skrbnostjo, in zagovarjajo svojo zgodbo, 
da s tem, ko otroka že od malega izpostavljajo 
škodljivim snovem, dejansko skrbijo za to, da se 
ta ne bo »pomehkužil«. Mar mislijo, da bo na tak 
način razvil odpornost na vse te kemikalije?! Da 
so z zagovarjanjem te zgodbice v globoki zmoti, 
govorijo opozorila mnogih znanstvenikov. Med-
nje sodi dr. J. Peterson Myers, katerega prispevke 
si lahko preberete na www.ourstolenfuture.org. 
Svarijo nas, naj vendar obvarujemo otroke pred 
vplivom toksičnih, strupenih snovi vsaj tam, kjer 
to lahko storimo (hrana, kozmetika itd.). Večina 
teh kemikalij namreč že v maternici dokazano 
škodljivo vpliva na endokrini sistem otroka in 
povzroča pojav številnih obolenj, vse od spon-
tanih splavov do nepravilnosti v razvoju embri-
ja, nepravilnosti v razvoju ob rojstvu, motenj v 
obnašanju – otrokom se, na primer, spreminja 
hormonska struktura in prevzemajo obnašanje, 
značilno za nasprotni spol – do prehitrega pojava 

pubertete in spolne zrelosti. V skrajnem primeru 
povzročajo kemikalije tudi vse pogostejši pojav 
levkemije – raka pri otrocih. Pretresljiva so dej-
stva, da za levkemijo zboli čedalje več otrok, zla-
sti v deželah, kjer na veliko uporabljajo škropiva. 
Eno takšnih območij je tudi Francija, kjer v zraku 
ne mrgoli mrčesa, saj je okolje, zlasti na območjih 
z intenzivnim poljedelstvom, redno obdelano z 
več kot 30.000 različnimi kemikalijami, ki uničuje-
jo takšne ali drugačne »škodljivce«, uničujejo pa 
tudi zdravje in celo življenja otrok, ki živijo na teh 
območjih. To vam lahko z obžalovanjem potrdijo 
tudi mnogi starši, ki živijo na takšnih območjih ali 
celo delajo v obratih intenzivnega poljedelstva in 
so dnevno v stiku s škropivi. Mnogi so se namreč 
soočili s pojavom levkemije pri svojih otrocih. Več 
o pretresljivih dejstvih, kam lahko naše otroke 
pripeljejo vse večje industrijsko in agro-kemično 
onesnaženje ter malodušnost nekaterih staršev 
ob tem, si lahko preberete v prispevku na http://
nosenfantsnousaccuseront-lefilm.com/bande-
annonce.html. 

To bodo uredila zdravila ...
Večina mladih staršev se s spremembami, ki jih 
starševstvo prinese, bolj ali manj uspešno spo-
pada. Bolj ko so ti umirjeni v sebi, zadovoljni z 
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lastnim življenjem in bivanjem, lažje se odzivajo 
na spremembe življenjskega ritma ob prihodu 
novega družinskega člana in obratno. Podobno 
velja tudi, ko otrok zboli. »Um-mirjen« starš si bo 
lahko vzel čas in bo začutil otrokovo stanje, zaupal 
bo svojim občutkom in bo z notranjo odločnostjo 
skušal zadovoljiti potrebe otroka na celostni ravni. 
Ko pa smo ujeti v že omenjeno zgodbo stiske s ča-
som, saj je naše življenje polno bremen, bomo le 
težko zaznali otrokovo dejansko stanje, ne bomo 
zaupali svojim občutkom in zaradi notranje neod-
ločnosti bomo zadovoljevanje otrokovih potreb 
raje prepustili drugim. Tako zmotno odgovornost 
za zdravje oziroma zdravljenje otroka kmalu pre-
nesemo na zdravnika in »čudežna« zdravila. Po-
sledica tega je – seveda odvisno tudi od tega, na 
kakšnega zdravnika naletimo, ali ta dela po lastni 
vesti ali po navodilih farmacije –, da naši otroci 
nemalokrat zaužijejo antibiotike ali druga zdravila 
brez potrebe. To seveda še dodatno uniči imun-
sko obrambo otroka. Antibiotiki namreč poleg 
patogenih bakterij, če so bile te pri otroku sploh 
res prisotne, uničijo tudi koristne mlečno-kislin-
ske bakterije v črevesju. Ker tako ni več učinkovite 
razgradnje zaužite hrane v črevesju, ostane telo 
otroka, dokler se črevesna flora ne obnovi (brez 
kakovostnih probiotikov to traja od tri do šest 
mesecev), opeharjeno vitalnih snovi, ki so nujne 
za rast, obnovo, razstrupljanje in razkisanje telesa. 
Zmotno ravnamo tudi takrat, ko po nepotrebnem 
prehitro znižamo vročino, ki je pogosta spremlje-
valka obolenj pri otrocih. Vročina ni zgolj obramb-
na reakcija telesa ob okužbi z virusi, bakterijami 
itd., temveč z njo telo reagira tudi ob vsakem pre-
sežku strupnin v telesu. Ko se strupi odstranijo, se 

vročina zniža. Zaviranje tega naravnega mehaniz-
ma za vsako ceno ni koristno, saj proces borbe z 
vsiljivci ali izgorevanje in izločanje presežnih stru-
pov zgolj utišamo in s tem onemogočimo telo, 
da bi s strupi opravilo do konca. Po drugi strani 
pa s tem omogočimo nemoteno razmnoževanje 
virusov, bakterij in drugih patogenih organizmov, 
nakopičeni toksini pa se skrijejo v različna tkiva in 
ko jih je enkrat preveč, izbruhnejo v obliki lažje-
ga ali hujšega obolenja, med katere sodi tudi rak. 
Več o domači podpori ob pojavu vročine ali težav 
z dihali, prebavili, sečili, ušesi na celosten in nara-
ven način si lahko preberete v novo izdani knjigi 
projekta Skupaj za zdravje človeka in narave Vojna 
ali mir z bakterijami, ali pa se udeležite katerega 
od dogodkov Združenja za obuditev celostnega 
človeka na to temo (več o dogodkih Združenja na 
strani 26). 

Vsaj kadar otrok zboli, se torej poskušajmo »um-
miriti« in se posvetiti otroku ter njegovim potre-
bam. Če nam mir kradejo skrbi, žalost, pohlep, 
jeza, strah, pa z njimi čim prej opravimo, kajti ver-
jetno smo, ali pa še bomo, prav zaradi njih nema-
lokrat izgubili ljubeč stik z otrokom, spregledali 
njegove potrebe in ga dobesedno potisnili v bo-
lezen. Ne pozabimo, da je otrokova osnovna po-
treba naša brezpogojna ljubezen – naša posveče-
nost otroku v danem trenutku, ko smo z njim. Te 
pa ni, če s smo z mislimi drugje. Vse ostale potrebe 
otroka, po čisti vodi, zdravi hrani, čistem bivalnem 
okolju, naravnih zdravilih, prehranskih dopolnilih 
itd., so logična posledica že omenjene posveče-
nosti in brezpogojne ljubezni do otroka.

Odprem, popijem, deluje!
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milijard v 1 odmerku

milijard v 1 odmerku
®

milijard v 1 odmerku

NOVO!
za odrasle za otroke

Ob prebavnih motnjah: driski ali zaprtju, napenjanju, razdraženem ~revesju, 
napihnjenosti, ob in po zdravljenju z antibiotiki, alergiji na gluten ali 
laktozo, v stresu in za lepo kožo. Vsebuje 100 milijard naravnih, živih, 
za{~itenih probioti~nih bakterij, prebiotike in vitamine. 
Doma in na potovanju. Za celo družino. Na voljo tudi kapsule.

Elegantno, enostavno, hitro!
Edini probiotik, ki vam pomaga urediti prebavo in 
okrepiti imunski sistem `e v 5 dneh.

Prihranim ~as in denar! 
Za vas v lekarnah in specializiranih trgovinah.

yogermina 170x83 nasa lekarna.indd   1 8/26/09   8:33:03 AM
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Kaj storiti, ko 
zaškriplje zdravje 
otrok?
Tekst: Sanja Lončar

»Ne bi mu rad dajal zdravil,« pravi veliko 
staršev, vendar strah, pritiski okolja in 
nepoznavanje drugačnih poti, hitro 
zmehčajo večino zagovornikov naravnih 
načinov in zgodba se konča (začarani 
krog pa začne) z antibiotiki ali drugimi 
sinteznimi zdravili. 

Včasih so ljudje temeljito poznali in na lastni koži 
preizkusili veliko naravnih zdravil, še preden so 
dobili svoje otroke. V učinkovitost te ali one zdra-
vilne rastline jih niso prepričevali oglasi v časopi-
sih, temveč je bil to del njihovih lastnih izkušenj. 
Če ste sami preizkusili, kako hitro upade vročina, 
ko spijete sok rdeče pese ali kokosovo vodo ali 
namažete stopala s kisom, potem že veste, da lah-
ko uporabite te metode tudi pri otroku. Če ste na 
lastnem grlu preizkusili moč in odtenke delovanja 
islandskega lišaja, ameriškega slamnika, cimeta in 
medu, Molkosana ali žajblja, potem ti pripravki za 
vas niso teorija, temveč resnično poznate pravila 

njihovega delovanja in veste, kaj lahko od njih 
pričakujete. Enako velja za učinke probiotikov pri 
driski, zaprtju, kandidi.  
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Kako izbrati?
Danes postaja odločanje za naravne pripravke 
vse bolj zapleteno. Najprej zato, ker je vse manj 
kakovostnih naravnih pripravkov. Če za določe-
no rastlino preberete, da je zdravilna, potem pa 
se z njo srečujete v obliki pripravka, v katerem je 
ta zdravilna moč uničena, boste sklenili, da se na 
moči narave ni zanašati. Če poznate izvorno kodo 
živega in učinkovitega pripravka, potem boste 
hitro prepoznali čaj, ki je razdišan, alge, ki so oksi-
dirane, aloe vero, ki je izhlapela, ali kakšen drug 
pripravek, ki je izgubil svojo moč. 
V poplavi prehranskih dopolnil in naravnih zdravil 
se res ni enostavno znajti. Le peščica izdelkov je 
zares klinično preizkušenih in registriranih kot na-
ravna zdravila. Registracija pa je drag in zamuden 
proces, ki si ga lahko privoščijo le večji ponudniki. 
Hkrati so pravila igre na tem področju takšna, da 
morajo tudi tisti, ki si res želijo narediti popolno-
ma naravne izdelke, recepturo pogosto prilago-
diti zahtevam farmakopeje. Sirupa proti kašlju na 
primer nihče ne dela na osnovi javorovega ali aga-
vinega sirupa, ker bi potem morali klinično doka-
zovati tudi ustreznost vsake sestavine teh sladil. 
Namesto tega uporabijo kakšno od sladil, katerih 
sestavine so že na listi poznanih, npr. beli sladkor 

ali sorbitol. Če želijo, da bi bil izdelek označen kot 
ustrezen za diabetike, so prisiljeni izbirati med 
umetnimi sladili, kljub temu, da bi verjetno znali 
isti pripravek narediti tudi s čim bolj zdravim, ven-
dar bi v tem primeru tvegali, da izdelka ne bodo 
mogli registrirati.  
Prepoznavanje učinkovitih pripravkov nam so-
dobna zakonodaja vse bolj otežuje. Proizvajalcem 
se nalaga vse več postopkov, ki naj bi navidezno 
varovali naše zdravje, v resnici pa pogosto ubijajo 
moči v pripravkih. Tako so začeli pasterizirati med 
in obsevati veliko zdravilnih zelišč, zaradi zahteva-
ne trajnosti pa morajo proizvajalci dodajati tudi 
vnaprej določene konzervanse, ki lahko vplivajo 
na zdravilnost celega pripravka. 

Zavajajoče označevanje ali zavajajoča 
zakonodaja?
Interesi kapitala in farmacije zelo subtilno ome-
jujejo prostor naravnim izdelkom. Tako so pred  
kratkim stopila v veljavo pravila, da pripravki, ki v 
dnevnih odmerkih presegajo teoretično določe-
ne maksimalne priporočene vrednosti, ne smejo 
biti na prostem trgu. Če torej kakšen sadež vsebu-
je veliko vitamina C, po tej definiciji postane zdra-
vilo in kot takšno ne more biti več v prosti prodaji.    
Po drugi strani pa se na embalaži ne smejo več 
navajati snovi, ki v dnevnem odmerku vsebujejo 
manj kot tretjino priporočene vrednosti. Naravni 
pripravki so se tako znašli med dvema ognjema. 
Če so preveč učinkoviti in to lahko dokažejo, po-
tem jih ne smejo prosto prodajati, ker se morajo 
tretirati kot zdravilo. Če so količine manjše od 
tretjine dnevno predpisanih, pa jih ne smejo niti 
navesti, kaj šele, da bi nam povedali kaj o njiho-
vem učinkovanju. Da bi bilo vse še bolj absurdno, 
so RDA vrednosti plod teoretičnih ugotovitev, ki 
pogosto temeljijo na vnosih zelo neučinkovitih 
sinteznih vitaminov in rudnin. Tako je npr. pripo-
ročeni vnos kalcijevega karbonata 1000 mg, od 
katerih bo za telo uporabnih le nekaj odstotkov. 
Ko pa nekdo ponuja naravni pripravek, ki v dnev-
nem odmerku vsebuje npr. 200 mg kalcija, mu 
naša zakonodaja tega ne priznava kot zadostno 
količino, kljub temu, da dejanski izkoristek večkra-
tno preseže tistega, ki ga dosežemo z anorganski-
mi oblikami. 
V naravi res ni rastline, v kateri bi bili prisotni vsi 
vitamini in rudnine v točno takšnih odmerkih, kot 
jih je naša teoretična znanost označila za RDA (pri-
poročeni dnevni vnos). Zato nam farmacija ponu-
ja multivitaminske ali multirudninske pripravke, v 
katerih nam obljubljajo vse, kar mi ali naš otrok 
potrebujemo za zdravje. V strahu, da otroku ne bi 
zmanjkalo kakšne pomembne snovi, in v nemoči, 

Naravno prehransko dopolnilo Zelena magma 
je s posebnim patentiranim postopkom dr. 

Hagiware pridobljeno iz listov mladega ječmena, 
vzgojenega po strogih kriterijih ekološke pridelave. 

ZELENA MAGMA
+ vitamini in minerali
+ močni antioksidanti
+ aktivni encimi
+ aminokisline
+ klorofi l 

VITALNA MOČ MLADEGA JEČMENA

Več o izdelku preberite 
na www.zazdravje.net v 

rubriki Kje se dobi.

BOGART d.o.o., Pšata 81A, 1262 Dol pri Ljubljani, T: 01 562 82 27  
•  e-mail: info@bogart.si  •  www.zelenamagma.si 
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da bi ga navadili na uživanje sadja in zelenjave, 
mnogi starši uberejo lažjo pot in se zadovoljijo 
s tem, da otroku servirajo vsaj kakšno »čudežno 
tabletko« na dan. Če res želite prehrani svojega 
otroka dodati vitaminsko-rudninske priboljške, 
potem posegajte po tistem, kar v sebi še ohranja 
usklajenost in modrost narave. Pripravki, kot so 
sok aloe vere, zelena magma (ječmenova trava), 
kakovostne klamatske alge ali chlorela, pivski kvas 
ali melasa, morda v teoriji res ne zadostujejo RDA 
odmerkom, vendar v praksi (in tudi v kliničnih 
študijah) potrjujejo, da zares delujejo blagodej-
no (razkisajo, razstrupljajo, zapolnijo primanjkljaj 
potrebnih hranil, pomagajo pri brezhibni obnovi 
celic in ohranjanju dednega zapisa). 

Kako izboljšati imunski sistem otroka?
Vsa omenjena živila na naraven in temeljit način 
vplivajo tudi na krepitev imunskega sistema pri 
otroku. V veliko pomoč so tudi pripravki na osnovi 
kakovostnega medu in propolisa (ne pozabite, da 
propolis deluje tudi proti bakterijam, odpornim 
na antibiotike).
Zelo priporočljivo je v prehrano otroka vpeljati 
kokosovo maščobo. Zaradi lavrinske kisline (ki je 
je približno 50 %) kokosova maščoba spodbuja 
imunski sistem in direktno deluje proti patogenim 
bakterijam, kvasovkam, zajedavcem in virusom. 
V zadnjem času je znanih vse več pozitivnih izku-
šenj s kolostrumom. Gre za močno naravno spod-
budo imunskemu sistemu. Za razliko od dojenčka, 
se teliček rodi brez imunskih snovi. Vse, kar po-
trebuje njegov imunski sistem, dobi z uživanjem 
kolostruma – mleziva, ki ga krava izloča takoj po 
telitvi. V tem mlezivu je zelo veliko imunskih sno-
vi. Če otrokov imunski sistem kaže težave pri ob-
vladovanju določenih patogenih organizmov, ali 
če je delovanje imunskega sistema zmotilo pre-
več zdravil, je uživanje kolostruma lahko način, da 
»imunski računalnik« naloži nov softver, ki bo telo 
ponovno spomnil, kako pravilno ukrepati ob sre-
čanju z različnimi patogenimi organizmi. Seveda 
pa je tudi na tem področju potrebna pozornost 
pri izbiri pripravkov. Najbolje je izbrati kolostrum 
iz ekološke pridelave. Drugi pomemben pogoj je, 
da gre za kolostrum, ki mu niso odvzeli maščobe, 
ker se zelo veliko koristnih učinkovin nahaja prav 
v njih.  

Res prepovedano za otroke?
Na velikem številu naravnih zdravil zasledimo na-
pis, da so prepovedana za otroke do določene sta-
rosti. Za ta stavek se odločijo organi, ki registrirajo 
naravna zdravila, vsakič, ko proizvajalec ne more 
predložiti študij, opravljenih na populaciji otrok 

ali nosečnic. Ta oznaka je tudi na vseh zdravilih, ki 
vsebujejo alkohol, ne glede na dejstvo, da je le-te-
ga v dnevnem odmerku pogosto veliko manj, kot 
ga je v kozarcu jabolčnega soka. Torej, oznaka, da 
pripravek ni za otroke, ni nujno prepoved. Dobro 
se je pozanimati o razlogih za takšno označevanje 
in mehanizmu delovanja posameznih pripravkov, 
saj lahko tako sami ocenite, kakšno je tveganje in 
kakšne so koristi. Občasna uporaba katerega od  
naravnih zdravil, četudi otrok morda še ne dosega 
postavljene starostne meje, je po izkušnjah mno-
gih staršev boljša izbira, kot posledice, ki jih prina-
ša uporaba antibiotikov ali drugih močnih zdravil.

Splača se vedeti
Do informacij o delovanju različnih zdravilnih ra-
stlin in prehranskih dopolnil ni tako težko priti. 
Res je, da ni vse zapisano na škatlicah in v oglasih, 
vendar je na voljo veliko knjig in kakovostnih pri-
spevkov ter delavnic in predavanj, ki nam poma-
gajo sestaviti celostno sliko. Globalizacija računa 
s tem, da vas je strah, da se vam ne da, ali da me-
nite, da za to nimate časa in potrebnega znanja. 
Računajo s tem, da bomo v strahu pred napako 
raje verjeli titulam, naročenim študijam ali pripo-
ročilom le navidezno neodvisnih ustanov. Odloči-
tev je vaša, odgovornost tudi.

Žvečljive tablete Ekolostrum MUPI 
vsebujejo polnovredni, 100 % naravni 
kolostrum in so dodatno obogatene 
z laktoferinom, ki pripomore 
k naravni obrambi telesa.

MUPIJA poiščite v lekarnah, specializiranih trgovinah 
in na www.ekolostrum.com/mupi. MUPI slikanica 
je na voljo tudi prek spletne strani. 

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo 
prehrano.

Medis, d.o.o.,
Brnčičeva 1, Ljubljana
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Kaj v prehrani otrok 
najbolj ogroža 
njihovo zdravje
Tekst: Polona Kovič

Prehransko bolj osveščena srednja 
generacija je danes med dvema 
ognjema: na eni strani njihovi starši, 
na drugi pa njihovi otroci najraje 
posegajo po zdravju škodljivi hrani. 
Starejši se težko uprejo mastni, mesni 
in močnati hrani, otroci in mladostniki 
pa sladkarijam, umetnim sladkanim 
pijačam in vsej hitri hrani t. i. »praznih 
kalorij«. Medtem ko starejši težko 
spremenijo ustaljene prehranjevalne 
vzorce, pa mlajši v obdobju odraščanja 
svojo zrelost in odraslost radi 
dokazujejo prav s kljubovanjem 
presnemu sadju in zelenjavi. 

Dodaten razlog za odklanjanje presne, naravne 
žive hrane pri otrocih in mladostnikih je tudi v 
tem, da imajo zaradi dodatkov v hitri hrani do-

besedno otopele brbončice. Sol, močne začimbe 
in ojačevalci okusa, še posebej natrijev glutamat, 
tako opustošijo njihovo zaznavanje in zožijo raz-
pon njihovih okusov, da samo še umetne arome 
in kemično sintetizirani okusi v njih sprožijo ob-
čutke ugodja. Gre za pravo zasvojenost s kemič-
nimi dodatki. 

Danes že vemo, da živilska industrija prav prigriz-
kom in hitri hrani, po kateri največ posega mla-
dina, dodaja kemične snovi, ki povzročajo lakoto, 
odvisnost od hrane in posledično debelost. T. i. 
hitra hrana praznih kalorij tako zanje ni škodlji-
va samo zaradi prevelike energijske vrednosti in 
takorekoč nične biološke vrednosti, ampak tudi  
zaradi usodne odvisnosti in toksemije, ki ju pov-
zroča. Še najhuje pa je, da prav ta hrana lahko 
vsebuje kemične dodatke, ki povzročajo depre-
sivnost. Izdelujejo jih ponavadi prav iste farma-
cevtske tovarne, ki izdelujejo tudi zdravila proti 
depresiji. Kako prikladno!

Če kot starši nastopamo s pozicije moči, potem 
otroci ne prepoznajo pomena in vrednosti na-
ravnega prehranjevanja. Pri vzgoji za osveščeno 
prehranjevanje same informacije namreč ne za-
dostujejo, veliko pomembneje je, v kakšnem ob-
segu in na kakšen način jih sami uporabljamo v 
vsakdanjem življenju oziroma v kolikšni meri smo 
jim sami zgled. Otroke namreč največ naučimo z 
lastnim zgledom oziroma s privzgajanjem odgo-
vornosti za lastno zdravje in posledično za zave-
sten izbor hrane. Naučimo jih opazovati učinke 
zdrave ter na drugi strani zdravju nevarne hrane 
in pijač na njihovo telesno in duševno počutje, 
umsko zbranost oziroma sposobnost koncentra-
cije, budnost, razpoloženje itd. 

Pomagajmo jim, da na prehrano ne gledajo lah-
komiselno – kot na nekaj povsem nebistvenega 
za njihovo življenjsko usodo – ampak jih, naspro-
tno, v vsakdanjih življenjskih situacijah opozarjaj-
mo na učinke hrane, kadar so npr. zaužili sadje in 
zelenjavo, ki sta jim dala polet in jih poživila, ter 
na učinke hitre, bodisi težke mesne bodisi sladke 
močnate hrane, ki jih je utrudila, pasivizirala, de-
primirala in skoraj omamila.  

Njihova večja odgovornost in samostojnost je 
boljša popotnica v zdrav življenjski slog in prehra-
njevanje kot še tako velika malha dobrih nasvetov 
in priporočil. Vsakodnevno skupno pripravljanje 
in uživanje presnega zelenjavnega ali sadnega 
obroka družino, tako kot tudi skupno gibanje v 
naravi,  približa naravi in veliko bolje poveže kot 
npr. posedanje pred televizorjem, ki ga vse pre-
večkrat spremlja prigrizovanje najrazličnejših 
industrijskih prehrambenih izdelkov, ki komajda 
zaslužijo ime hrana in so bili na hitro pograbljeni 

www.zazdravje.net   Skupaj za zdravje človeka in narave        10          



na neskončnih policah supermarketov in mega-
marketov (takšni in drugačni čipsi, najrazličnejše 
slano pecivo, piškoti, energijske ploščice, sladole-
di, torte, pecivo iz listnatega testa in nenazadnje 
umetne pijače, skrivalnice sladkorja, nevarnih 
barvil ter sintetičnih okusov in arom).

Največ storimo, če otroka naučimo, da hrano kot 
strateško dobrino za svoje zdravje in življenjsko 
usodo izbira sam, odgovorno in zavestno.

Skupno kupovanje hrane
Če otrok sitnari, da bi mu kupili npr. čokolado, mi 
pa vemo, da je v njej gensko spremenjen sojin 
lecitin, mu kot nadomestno »sladkarijo« raje ku-
pimo sladko nežveplano oziroma nekonzervirano 
suho sadje (predvsem datlje, slive, fige, marelice, 
banane), saj se bomo sicer neizogibno počutili 
krive, ker delamo otroku in njegovemu zdravju 
škodo. Da ne bo skušnjav, velja že majhne otroke 
namesto v supermarket jemati s seboj na tržnico 
in jih opozarjati na očitno razliko med naravno 
pridelanimi sadeži in zelenjavo ter umetno vzga-
janimi, že po velikosti in videzu nenavadno enaki-
mi. Povejmo jim, da narava, če ji damo mir s kemi-
jo in gensko tehnologijo, nikoli ne rodi niti dveh 
sadežev enakih, takih kot jih lahko danes vidijo pri 
veletrgovcih s sadjem in zelenjavo. Skupaj z njimi 
napravimo tudi slepi preizkus okusa intenzivno 
vzgojenega, škropljenega, »napihnjenega« jabol-
ka, hruške itd. ter ekološko pridelanega sadja, ki 
je po videzu sicer manj ugledno in manjše, zato 
pa odličnega okusa, arome in visoke biološke vre-
dnosti. Da ni vse zlato, kar se sveti, lahko potem 
posplošijo sami na vse ostalo sadje in zelenjavo.   

Skupna priprava in uživanje hrane
Otroci radi in z veseljem pomagajo v kuhinji. Ob-
časno jim lahko prepustimo izbiro jedilnika za vso 
družino, tako da so v tistih dneh oni glavni »ku-
harski mojstri«, mi pa njihovi pomočniki. Takšna 
zamenjava ustaljenih vlog v gospodinjstvu oziro-
ma kuhinji je dolgoročna vzgojna naložba, saj nam 
bodo zagotovo »predpisali« krožnik zdrave sadne 
ali zelenjavne hrane. Tudi če zaradi obilice obve-
znosti nimamo veliko časa, si ga kljub temu vzemi-
mo za pripravo vsaj enega skupnega obroka.

Posvetimo se okušanju in žvečenju naravne pre-
sne hrane, predvsem pa veselju, da lahko jemo 
skupaj. Ne dovolimo, da nam trenutki uživanja 
hrane minevajo brez zavedanja. Tako bomo naj-
boljši zgled svojim otrokom, ki bodo tako lažje 
razvili odgovoren in celovit odnos do hrane in 
prehranjevanja. Sveže sadje in zelenjava, po mo-
žnosti ekološko pridelana, sta tisti segment hrane, 

ki zagotavlja zdravje, zato smo kot starši odgovor-
ni, da se ne sprijaznimo z otrokovim odklanjanjem 
te hrane, ampak da vztrajamo in storimo vse, da 
je doma na voljo, vedno pri roki, in da je cenjena 
tudi z naše strani. Namesto da imamo na mizi in 
v omaricah pripravljene vrečke in škatle z najra-
zličnejšimi močnatimi, slanimi in sladkimi prigriz-
ki, naj bo na mizi vedno velika skleda ali krožnik s 
svežim sezonskim in suhim sadjem. Množico ne-
potrebnih, zdravju nevarnih prehrambenih izdel-
kov, za katere tako lahkomiselno razmetavamo 
svoj težko prisluženi denar, pa moramo najprej mi 
sami prepoznati kot nevarne našemu lastnemu 
zdravju, da ne bomo mi in naši otroci končali kot 
deponija kemičnih pridobitev sodobne živilske 
tehnologije oziroma farmacevtskih »vložkov« v 
njihov vse večji dobiček.

Otrokom ponudimo rastlinsko hrano
Otroke učimo jesti sadje in zelenjavo večinoma 
presno in v mono obrokih. Lahko poskusimo tudi 
z okusnimi in zanimivimi kombinacijami. 

Zelenjavo (še posebej temno zeleno listnato zele-
njavo, pa tudi cvetačo, brokoli, bučke in buče) jim 
po želji začinimo s tisto začimbo, ki so jo že prepo-
znali kot privlačno, ne glede na to, kako se sicer ta 
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začimba uporablja v kulinariki.  Nekateri otroci in 
mladostniki zelo radi kalijo semena oziroma vzga-
jajo kalčke, ki so odlična doma pridelana sveža 
zelenjava. Še posebej prijajo v obloženih kruhkih 
s tofujem in drugo listnato zelenjavo. 

Zdrava prehrana za šolarja in dijaka
Številne težave sodobnih šolarjev, od prekomerne 
teže do anoreksije in drugih motenj hranjenja, pa 
tudi hiperaktivnost, agresivnost, zmanjšana spo-
sobnost koncentracije ipd. so pogosto posledica 
prehranjevanja s t. i. »mrtvo« in kalorično »moč-
no« hrano, ki potroši ogromno telesne energije 
za lastno prebavo in presnovo, poleg tega pa telo 
spreminja v odlagališče presnovnih ostankov. Ker 
daje telesu energijo le sadni sladkor (glukoza), 
mora maščobe, ogljikove hidrate in beljakovine 
najprej presnoviti vanj. Energijsko najbolj potra-
tne presnove beljakovin se telo loti le v primeru, 
če nima na voljo ogljikovih hidratov ali maščob. 
Pretežno beljakovinska,  mesno-mlečna prehrana 
je zato fiziološko zgrešena, saj beljakovine večino-
ma ostajajo neprebavljene in gnijejo v črevesju, 
kjer tvorijo obloge in povzročajo degenerativne 
procese v debelem črevesu. Energijsko najbolj 
smotrno je uživati sadje, saj ga telo presnovi naj-
prej, hitro, brez vsakršnih energetskih izgub ter 
presnovnih ostankov. 

Kakšna hrana bi najbolj koristila 
šolarjem med poukom?
Z energetskega in presnovnega vidika je odgovor 
nedvoumen: najblagodejnejša zanje bi bila pre-
sna rastlinska hrana, predvsem sadje, ki je najlažje 
prebavljivo in se najhitreje presnovi v glukozo, ki 
oskrbuje živčne in vse ostale telesne celice z ener-
gijo. Poleg tega presna rastlinska hrana vsebuje 
encime, flavonoide, vitamine in mineralne snovi, 
brez katerih ni učinkovite presnove niti učinkovi-
tega imunskega sistema. Poleg svežega (in suhe-

ga) sadja ter pestre, raznovrstne zelenjave so za 
šolarje zaradi njihovih psihofizičnih naporov pri-
merni tudi lešniki, mandlji, indijski oreški, bučni-
ce, sončnice, pinjole, pistacije ipd., vse nesoljeno 
in nepraženo. 

Ne glede na to, da se otroci zelo hitro zasvojijo s 
»hitro hrano« (kruh s salamo in sirom, pica, hot 
dog, umetne sladkane pijače, sladkarije, itd.), ki 
si jo danes lahko priskrbijo celo v šolskih avtoma-
tih za prigrizke, tej zasvojenosti ne gre brezglavo 
streči, saj so zdravstvene posledice prej ali slej ne-
izogibne. Namesto običajnega belega kruha s sa-
lamo ali sirom ali peciva in sladkega napitka naj za 
malico raje zaužijejo npr. nekaj datljev in banan ali 
sladkih hrušk, ali pa nekaj suhih sliv in jabolk. Uči-
nek ne bo izostal. Namesto nezbranosti, nervoze 
ter nesposobnosti za koncentracijo bo po takšni 
malici možna budnost, pozornost in zbranost. 

Za šolske malice oziroma obroke bi bilo zato šo-
larjem najbolj smotrno zagotoviti zadostne količi-
ne svežega sadja (primerne so predvsem banane, 
jabolka, hruške, slive, grozdje, breskve, pozimi pa 
pomaranče, mandarine, kivi, itd.), pa tudi suhega 
sadja (npr. datlje, marelice, slive, fige itd.). Šolar-
jem bi veljalo ponuditi tudi raznovrstne presne 
zelenjavne solate ter ustekleničeno izvirsko vodo, 
saj je pitna voda iz pip ponekod lahko tudi vir za-
strupljanja s pesticidi, celo genotoksičnimi, ume-
tne osvežilne pijače pa so polne belega sladkorja 
(ki za svojo presnovo ropa iz zalog vitaminov B 
skupine) ter škodljivih kemičnih aditivov.

NO
VO
!

Kulinarični predlogi za mladostnike 
Nekaj predlogov za naravne prigrizke med uče-
njem doma  
•	 5-10 datljev, ena zrela banana 
•	 na krhlje razdeljene pomaranče, nekaj ore-

hovih jedrc ali indijskih oreškov
•	 5-10 nežveplanih (temnih) marelic ali suhih 

sliv, 2 jabolki ali pomaranči 
•	 skodelica svežega ali globoko zamrznjenega 

jagodičja (borovnic, malin, ribeza)
•	 50 g bučnic ali sončnic, skodelica nastrga-

nega korenčka z limoninim sokom in oljem 
pšeničnih kalčkov

•	 po 300 g svežega ananasa, manga ali papaje
•	 eno granatno jabolko, 2 kiselkasti jabolki. 
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Otroci so naša 
prihodnost. Zdrava 
prehrana pa njihova 
prihodnost!
Tekst: Sabina Topolovec in Katja Podergajs

V Sloveniji je vse več staršev, ki se dobro 
zavedajo, kaj je zares zdrava hrana in 
se po najboljših močeh trudijo, da bi 
jo zagotovili svoji družini. A večini se 
zatakne, ko njihov otrok vstopi v katero 
od institucij našega izobraževalnega 
sistema, pa naj bo to vrtec, šola ali 
kakšna druga oblika organiziranega 
varstva z vključeno prehrano. Vse 

prevečkrat namreč naletijo na gluha 
ušesa, ko se želijo z izbrano ustanovo 
dogovoriti, kaj naj bi njihov otrok tam 
jedel. 

Na Ministrstvu za šolstvo in šport pravijo, da so 
pri oblikovanju jedilnikov šole in vrtci povsem 
avtonomni, seveda upoštevajoč strokovna pripo-
ročila. Preko ustreznih organov pa lahko prehrano 
sooblikujejo tudi starši. V uvodniku članka »Kako 
zdrava je hrana v šolah« revije Hišni zdravnik je 
postavljeno vprašanje, ali smo starši dovolj se-
znanjeni s tem, kakšna je primerna hrana za naše 
otroke.

Doc. dr. Cirila Hlastan Ribič z Inštituta za varova-
nje zdravja priporoča redno zajtrkovanje, pestro 
hrano pretežno rastlinskega izvora, veliko sadja 
in zelenjave. S tem se seveda popolnoma strinja-
mo. A že v nadaljevanju istega članka naletimo na 
povsem nesorazmerna priporočila glede uživanja 
mesa. Tako naj bi rdeče meso užili dva- do trikrat 
tedensko, enkrat do trikrat pa tudi perutnino. 
Brezmesni dan je priporočen le enkrat do dvakrat 
tedensko, zato pa naj bi ob teh dnevih zaužili do-
volj mlečnih izdelkov, jajc ali stročnic. 

Zaradi povsem zmotnega prepričanja, da mleko 
in mlečni izdelki prispevajo k preprečevanju na-
stanka osteoporoze, otrokom priporočajo do pol 
litra mleka dnevno ali sorazmerno količino drugih 
mlečnih izdelkov. Več o zmotah glede uživanja in-
dustrijsko predelanega mleka in mlečnih izdelkov 
in predvsem o ločevanju dobrega od slabega si 
lahko preberete v knjigi Resnice in zmote o osteo-
porozi (verjemite, da to ni le težava starostnikov).

V oči zbode tudi svarilo pred pretirano uporabo 
maščob, pri čemer so v istem košu tako škodljive 
(npr. goveji loj, slanina, mastni siri) kot tudi zdrav-
ju več kot koristne nasičene maščobne kisline 
(kokosova ali palmova mast). O tem smo v naših 
Novicah že veliko pisali, zato vam svetujemo, da 
malo pobrskate po starejših številkah ali spletni 
strani www.zazdravje.net. 

V naših šolah in vrtcih je hrana večinoma odsev 
ozaveščenosti in poznavanja načel zdrave prehra-
ne pri osebi, ki je za to v posamezni ustanovi od-
govorna. Zgleden primer je ga. Maja Šenk Zidar, 
organizatorka šolske prehrane na Osnovi šoli Ma-
tije Valjavca v Preddvoru. Plod njenih prizadevanj 
in odprtih ušes vodstva šole in ostalih sodelavcev 
je tudi del ekološko pridelane hrane na šoli. 
Razlika med takšnim in na drugi strani neoza-
veščenim pristopom k načrtovanju prehrane je 
dobro prikazana z dvema primeroma tedenskih 
jedilnikov (iz istega članka):
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Jedilnik naključno izbrane osnovne šole:

MALICA KOSILO POP. MALICA

Pizza štručka, sa-
dni čaj, jabolko 

zlati delišes

Paradižnikova 
juha, piščančji 
zrezki, pražen 

krompir, zelena 
solata, sadje, sok

Graham žemlja, 
alpsko mleko, 

banana

Beli kruh, maslo, 
med, sladoled

Gobova juha, 
haše omaka, 
krompirjevi 

svaljki, paradni-
žnikova solata, 

sadje, sok

Indijanček, sok

Piščančji ham-
burger, ajvar, 

koruzna žemlja, 
sok

Pasulj, kranjska 
klobasa, čokola-
dna torta, sadje, 

sok

Sirova štručka, 
ledeni čaj, man-

darina

Stoletni kruh, 
sir-livada, sadni 
čaj, mandarina

Zrezek v lovski 
omaki, polenta 

(z mlekom), 
zelena solata, 
koruza, sadje, 

sok

Beli kruh, salama 
Poli, sok

Vitaminski ze-
lenjavni namaz, 
beli kruh, poma-

rančni sok

Svinjska pečen-
ka, kus kus z ze-
lenjavo, štrucar s 
fižolom v solati, 

sadje, sok

Fruta bela, jago-
dni sok, jabolko 

gala

Jedilnik Osnovne šole Matije Valjavca Preddvor:

ZAJTRK KOSILO POP. MALICA

Kuhan pršut, 
ovsen kruh, rezi-

ne čebule, čaj

Porova juha, 
pečen piščanec, 

rizi bizi, rdeča 
pesa

Kaki vanilja, 
pisan kruh

Med z maslom, 
ržen kruh, čaj

Krompirjev 
golaž, markoni z 

orehi, kompot

Jabolko, ajdov 
kruh

Rezine sira, 
ajdov kruh, 

olive, čaj

Minjonska juha, 
pečenica, ma-
tevž, kislo zelje

Mandarina, bebi 
piškoti

Sport muesli 
kosmiči, banane

Cvetačna juha, 
haše omaka, 
slepi štruklji, 
rdeč radič s 
krompirjem

Korenček, črn 
kruh

Pašteta, črn 
kruh, rezine 

paradižnika, čaj

Špinačna juha, 
pečen ribji file, 

krompir v kosih, 
zelena solata

Grozdje, presta

Po zgledu sosednje Italije bi bilo v prihodnosti 
smiselno povezovanje v »zadruge«, s pomočjo ka-
terih bi bilo mogoče oskrbovati javne ustanove. 
V šolah in vrtcih interes po ekološko pridelanih 
izdelkih narašča, vendar pa niti kmetje niti javni 

zavodi trenutno nimajo nobene podpore pri ure-
sničitvi svojih želja. Na tem mestu bi bilo smiselno 
razmisliti o subvencioniranju javnih zavodov pri 
nakupu ekoloških izdelkov, saj bi tako spodbudili 
več kmetov k ekološkemu kmetovanju, otrokom 
pa zagotovili kakovostnejšo hrano. 

Ker včasih kar ne moremo verjeti, ko dobivamo od 
staršev obupana pisma o tem, kaj vse se znajde 
na otroških jedilnikih, smo se odločili pogledati 
v države, ki jim sicer tako radi sledimo na drugih 
področjih. In zdaj še težje razumemo, zakaj naša 
država pri vseh sodobnih znanjih, informacijski 
tehnologiji in dobrih zgledih še vedno škoduje 
zdravju lastnih otrok.

Italija
V Italiji se je v zadnjih 10 letih število ekoloških 
obrokov povečalo za kar 700 %! Milijon otrok v 
šoli že prejema takšne obroke.

Medtem ko je bilo l. 1996 v celotni državi le 69 
ekoloških šolskih menz, je to število v l. 2008 na-
raslo že na 791. Tovrstne menze ponujajo lokalno, 
ekološko pridelano hrano. 

V vsej Italiji so v letu 2008 dnevno razdelili kar 
983.243 obrokov, leta 1996 pa le 24.000.

Za šolsko prehrano v Italiji skrbijo podjetja za 
catering. Vsa podjetja imajo v svoji ponudbi tudi 
ekološko prehrano. Delež tovrstne ponudbe je 
npr. pri podjetju RR Puglia kar 82 %, medtem ko 
se pri ostalih ponudnikih v večini giblje med 30 in 
60 % (podatki so za leto 2008).

V Rimu razdelijo v javnih šolah vsak dan 144.000 
obrokov. Še pred šestimi leti je bila večina te hra-
ne pridelana konvencionalno, leta 2008 pa je de-
lež ekološko pridelane hrane zastopal že 70 %. V 
tem nista zajeta le sadje in zelenjava, temveč tudi 
olivno olje, paradižnik v pločevinkah, sir, kruh, pe-
civo, žita, stročnice, testenine, riž, moka in jajca. 
Uvajajo tudi čokolado in banane iz pravične trgo-
vine. Dobavitelji hrane so se dogovorili, da hrane 
ne bodo dobavljali iz daljnih dežel, s čimer bodo 
prispevali k zmanjševanju onesnaževanja okolja. 
Poleg tega bodo krožnike in pribor za enkratno 
uporabo zamenjali z običajnimi (za pranje v po-
mivalnem stroju) ter zmanjšali embalažo v celo-
tnem procesu. 

In to je le del vsega, kar so se dogovorili … 

Velika Britanija
Britanske šole prav tako kot italijanske oskrbujejo 
podjetja za catering, ki vsa delujejo pod okriljem 
organizacije Food for Life (FFL; o njenem vsega 
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spoštovanja vrednem delovanju tudi v globalnem 
merilu si lahko preberete na www.ffl.org). Projekt 
podpira Soil Association.
Glede na hrano, ki jo posamezna podjetja v mreži 
nudijo, prejmejo ustrezno oceno: bron, srebro ali 
zlato.

Bron:
•	 hrana ne vsebuje neželenih aditivov in hidroge-

niranih maščob
•	 75 % hrane je sveže pripravljene
•	 kakovostno meso v skladu z UK Welfare Stan-

dards in jajca, ki niso od kokoši v kletkah
•	 sezonska hrana
•	 usposobljeno osebje za catering
•	 brez GSO

Srebro (poleg vseh zahtev pri bronu):
•	 veliko lokalne, ekološko pridelane hrane in hra-

ne iz pravične trgovine
•	 kakovostno meso in jajca
•	 brez rib, ki so na črnem seznamu
•	 jasno so podane informacije, od kod hrana izvira

Zlato (poleg vseh zahtev pri bronu in srebru):
•	 vsaj 30 % sestavin je ekološkega porekla
•	 vsaj 50 % sestavin je iz domačega okolja
•	 ekološko meso, mlečni izdelki ali jajca
•	 promocija brezmesne prehrane kot del uravnote-

žene prehrane s pozitivnimi učinki na podnebje 
V to mrežo je trenutno vključenih 1.645 britanskih 
šol, od katerih jih ima preko 100 bronasto, srebr-
no ali zlato nagrado. Njihov cilj je, da bo do konca 
leta 2011 vključenih 3.600 šol. 
Podatki za leto 2009: skupno 130.000 učencev 
dnevno prejema hrano, ki jo organizira Food for 
Life, od tega se 6.000 obrokov dnevno ponaša z 
zlato kategorijo. 1.435 šol in podjetij za catering 
se je prijavilo za pridobitev bronaste ali še višje ka-
tegorije. Leta 2009 je bila zlata nagrada podeljena 
5 šolam, srebrna pa 16. 

Nemčija
Kljub sicer zelo razvitemu ekološkemu kmetova-
nju, pa je ekološka hrana v nemških šolah in vrtcih 
še v precejšnjih povojih – s svetlo izjemo Berlina. 
Waldorfska šola v Berlinu je na pobudo staršev 
že l. 1985 zagotavljala vegetarijansko prehrano 
z ekološkimi pridelki. Trenutno delež ekološke 
prehrane tam znaša že 100 %, saj so se povezali 
z lokalnimi dobavitelji in dnevno zagotovijo 400 
obrokov (po škandalu z BSE se v tej smeri organi-
zira tudi vedno več šol z drugih področij).
Na berlinskih šolah je delež ekološke prehrane 
najvišji v Nemčiji. Trenutno večina okrožij dosega 
najmanj 10 % delež ekološke prehrane, v nekate-

rih okrožjih pa načrtujejo dvig na 20 ali 30 %.

Torej, kdo pravi, da se ne da?
Na žalost je situacija pri nas daleč od tega, da bi 
modre strateške odločitve prišle z vrha. To pa ne 
pomeni, da se nič ne da premakniti. Pot se dela 
tam, kjer ljudje hodijo.
Viri: 
•	 http://www.soilassociation.org/Certification/

Whatwedo/Whatwecertify/Catering/tabid/416/
Default.aspx

•	 http://www.diariodelweb.it/Articolo/
Economia/?d=20091001&id=106557

•	 http://www.biobank.it/it/BIO-biobank.
asp?catid=4&act=ddoc

•	 Revija Hišni zdravnik, jan. 2010, str. 10

Primer jedilnika podjetja za 
catering, ki oskrbuje vrtce in šole 
na območju Münchna, pripravlja 
pa pretežno ekološko prehrano 
(http://www.voit-services.de/blog):

Meni 1:
•	Ponedeljek: tribarvni tortelini z zeliščno 

smetanovo-sirovo omako, kumarice v 
solati, sadje

•	Torek: golaž s kokošjim mesom in papriko, 
testenine, zelena solata

•	Sreda: grahova juha, mlečni riž in češnjev 
kompot

•	Četrtek: kuskus z zelenjavo na žaru in 
jogurtovo omako (po želji posipano s 
sezamom), sadje

•	Petek: ribji file v zeliščni omaki, riž, paradi-
žnikova omaka

Meni 2:
•	Ponedeljek: mesni ravioli s paradižnikovo 

omako in parmezanom, zelena solata z 
zeliščnim prelivom, sadje

•	Torek: zrezek iz mletega mesa s krompirje-
vo-zelenjavnim pirejem, solata s paradižni-
kom in kumarami

•	Sreda: juha s palačinkami, mlečni zdrob s 
cimetovim sladkorjem in jabolčno čežano

•	Četrtek: pečen krompir in zelenjava s 
sirom, kumare v solati s prelivom iz kisle 
smetane

•	Petek: špageti z omako iz bučk in 
smetane, zelena solata s paradižnikovim 
prelivom, pecivo z vaniljino omako
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Dodatki v prehrani 
– kaj vse »tiči« v 
živilih?
Tekst: Christine Berk

Brez barvil in sredstev za konzerviranje 
v živilski industriji sploh ne gre več. 
Živil polnih barv, dolgih rokov trajanja 
in marsikaterega »doživetja« v svetu 
okusov ne bi bilo mogoče zagotoviti 
brez uporabe dodatkov. V Evropi 
proizvajalci hrane živilom letno 
primešajo skoraj 190.000 ton arom. 
Letno pa trgovanje z dodatki po vsem 
svetu prinaša zaslužek v vrednosti 18 
milijard evrov.

Veliko industrijsko pripravljenih živil ni mogoče 
pripraviti brez dodatkov, saj bi začela juha iz vreč-
ke hitro plesneti, margarina bi postala žarka, pri 
sadnem jogurtu bi se jogurt ločil od sadnega pri-
pravka, sojine paštete bi okusili oziroma označili z 
oceno »nevtralno«, preliv za solato pa bi razpadel 
na zelišča, kis in olje. Paradižnik iz rastlinjaka ima 
sam po sebi okus po vodi, svinjsko meso iz mno-
žične reje pa enostavno nima okusa. 
Zato mora živilska industrija neprivlačnim živilom 
dodati ustrezne ojačevalce okusov, barvila, in s 
tem zagotoviti privlačen videz, vzpodbuditi tek 

in si nenazadnje zagotoviti tudi masten zaslužek. 
S strani Evropske unije je dovoljena uporaba 320 
različnih dodatnih snovi, ki jih lahko dodajajo kon-
vencionalnim živilom. »Industrijski kuharji« imajo 
na razpolago 2.500 različnih spojin, ki jih upo-
rabljajo pri ustvarjanju novih izdelkov. En gram 
arom pa že zadostuje, da podelijo okus enemu 
kilogramu nekega živila. Kaj potem pravzaprav 
vsebujejo juha v pločevinki, zamrznjena že pri-
pravljena pizza ali mešanica za peko kruha, ostaja 
skrivnost podjetja. Zagotovo pa velika večina ljudi 
ne ve skrivnosti, da aroma banane ni nič drugega 
kot mešanica isopentylalkohola, kisa in žveplove 
kisline v razmerju 4:5:1. Kocka goveje juhe ne vse-
buje niti kančka govejega mesa, temveč ogromne 
količine glutamata (E 620, E 621, E 622).
Na žalost pa se tudi v otroški prehrani nahajajo 
velike količine nevarnih barvil. Nevedni otroci s 
sladkarijami, deserti, pijačami, mlečnimi izdelki, 
salamami, klobasami, siri, sladoledi itd. zaužijejo 
ogromne količine škodljivih snovi. Britanska agen-
cija Food Standards Agency prav zaradi tega svari 
pred določenimi sintetično pridobljenimi barvili in 
svetuje, da pred nakupom dobro preberete, kate-
re dodatke živilo vsebuje. E102, E104, E110, E122, 
E124 in E129 lahko pri otrocih zmanjšajo sposob-
nost koncentracije in izzovejo hiperaktivnost, aler-
gije in vrsto drugih zdravstvenih težav. Najpozneje 
od sredine leta 2010 pa bodo morali proizvajalci 
na živilu, ki vsebuje takšna barvila, posebej opozo-
riti potrošnika na vsebnost teh.
Tudi Mednarodno združenje zdravnikov za zdra-
vo okolje ISDE (Internationale Vereinigung von 
Ärzten für eine gesunde Umwelt) zahteva, da se 
iz hrane za otroke odstrani dodatke, kajti otrok 
ne potrebuje sintetičnih barvil in arom. Združenje 
ne opozarja samo na toksikološke, temveč tudi na 
psihološke posledice. Ugotavljajo namreč, da lah-
ko arome, ki jih otrok zaužije že zelo zgodaj v svo-
jem življenju, vplivajo na doživljenjsko sposobnost 
okušanja in dajanja prednost določenim okusom. 
Tudi barvil otrok ne potrebuje. Posebej ne t. i. ani-
lin barv, ki jih pridobivajo iz katrana. 
Med najbolj nevarne E-je v hrani pa uvrščamo še 
E123, E127, E131, E132, E133, E142, E150, E151, od 
E210 do E228, E310, E311, E312, E320, E321, E407, 
od E412 do E414, od E620 do E625, E951, E952, 
E954, za otroke tudi E420.
Za črko E in kombinacijo številk se skrivajo sesta-
vine in oznake dodatkov, katerih uporaba je dovo-
ljena v vseh državah Evropske unije in deloma tudi 
po svetu. 
E-je delimo na barvila (E100–E181), ki so pravza-
prav kozmetični pripomoček za živila, s katerimi 
lahko ponaredijo boljšo kakovost, na sredstva za 
konzerviranje (E200–E290), ki podaljšajo rok traj-
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nosti živil, na kisline, antioksidante, mineralne soli 
(E296–E385), rastlinske smole, emulgatorje, stabi-
lizatorje (E400–E495), na mineralne soli, sredstva 
proti strjevanju (E500–E585), na ojačevalce arome 
(E620–E640) in razne snovi (E900–E1520).

Obstajata najmanj dve zdravi in 
varni alternativi prehranjevanja brez 
sintetičnih dodatkov 
Prva je, da si hrano pripravimo sami s čimbolj sve-
žimi sestavinami. Na primer, žitarice skuhamo za 
nekaj dni vnaprej, sadje ali marmelado primešamo 
v navaden jogurt, preliv za solate pripravimo sami 
itd. Druga pa, da posežemo po bio izdelkih, še po-
sebej zaradi zdravja naših otrok.
Za predelavo bio oziroma eko živil je število dovo-
ljenih dodatkov veliko manjše, in sicer je s strani 
Evropske unije dovoljenih le 47. Večina teh snovi je 
neškodljivih. Jih je pa nekaj, ki so prav tako sporne, 
kot sta, na primer, E250 natrijev nitrit in E407 kara-
genan. Prva snov omogoča, da meso ohrani lepo 
rdečo barvo in mu podaljša rok trajnosti, obenem 
pa lahko povzroča hiperaktivnost in druge stran-
ske učinke, je potencialno rakotvorna, njena upo-
raba pa je v mnogih državah omejena. Drugo pa 
EU dopušča kot sredstvo za zgoščevanje mlečnih 
izdelkov. Če je sinteznega izvora lahko povzroča 
raka in razjede na želodcu. Veliko proizvajalcev je 
že opustilo uporabo te snovi, saj obstaja enostav-
na zvijača, kako se izogniti njeni uporabi v mleč-
nem izdelku. Smetano brez karagena je treba pred 
uporabo samo močno pretresti, tako da se smeta-
na in voda ponovno pomešata med seboj. 
Večina eko združenj pa se je uporabi konzervan-
sov E250 in E252 (kalijev nitrat) v mesninah in klo-
basah kljub dovoljenju odpovedala. 
Eko združenja so kljub dovoljeni uporabi 47 do-
datkov uporabo teh snovi še dodatno drastično 
zmanjšala. Postavila so konkretna določila za posa-
mezne skupine živil, kot so kruh, pekovski izdelki, 
mleko, mlečni izdelki, klobase in mesnine. Bioland 
tako, na primer, dovoljuje uporabo le 22 dodatkov, 
Demeter pa celo samo 18. Eko združenja Biokreis 
in Naturland pa za primerjavo, na primer, dovolju-
jeta uporabo snovi E250, a ne pri mesninah, ki so 
namenjene za pečenje (slanina, mesni sir), saj se 
pri segrevanju hitro tvorijo rakotvorni nitrozamini. 
Uporaba encimov je s strani Evropske eko direkti-
ve prav tako dovoljena. Ti naredijo kruh hrustljav, 
pri klobasah in sirih pa pospešijo zorenje. Encime 
se uporablja vedno tam, kjer mora iti postopek hi-
tro in kjer mora biti izkupiček velik. Uporabo teh 
pa so omenjena eko združenja prepovedala, zato 
postane hitro jasno, da kislo testo za ržen eko kruh, 

ki brez kakršnih koli dodatkov dozoreva tri dni in 
ne samo tri ure, stane več.
Namesto z umetnimi sladili eko ponudniki slad-
kajo z medom, sladkorjem in gostimi sokovi. Oja-
čevalci okusa so nepotrebni, saj eko ponudniki 
uporabljajo visokokakovostne sestavine iz ekolo-
ške pridelave in znajo spretno uporabiti začimbe. 
Tabu so tudi sintetična barvila, sladila in sred-
stva za konzerviranje. Naravni vitamin E ekstrakt 
(E306), pridobljen iz rastlinskih olj, služi ekološki 
predelavi živil kot antioksidant, s katerim poskrbi-
jo za rok trajnosti olj in margarin. E406 agar agar 
je preizkušeno sredstvo za zgoščevanje, E503 pa je 
bolj poznan kot jelenova sol, ki je priljubljena kot 
pekovski dodatek. 
Ponudimo torej svojim otrokom le najboljše in 
jim s svojim ravnanjem zagotovimo boljšo priho-
dnost.
Viri:
•	 http://www.kochmix.de/kochmagazin-zusatz-

stoffe--was-steckt-drin-in-den-lebensmittel--382.
html

•	 ÖKO – TEST KOMPASS, E-Nummern Nr. F0905
•	 Lebensart, Februar/März 2008, Ärzte fordern: 

Keine Zusatzstoffe in Kindernahrung!
•	 www.paradisi.de – Farbstoffe in der Osterzeit 

besonders gefährlich

Kje kupiti: poglej na www.holle.si

Švicarska bio in demeter  
otroška hrana Holle  
že vec kot 75 let št. 1 v kvaliteti

Brezplacni vzorci in knjižice

mleko za 
otroke
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Alfred Vogel (1902-1996), eden najpomem-
bnejših pionirjev naravnega zdravljenja v 
20. stoletju

Naravno nad 
črevesne zajedavce 
pri otrocih
Tekst: Adriana Dolinar

Kako ukrepati, ko se ta nadloga loti 
naših otrok? Sintezni pripravki niso 
vedno najboljša rešitev in tudi v tem 
primeru je tako, saj so strokovnjaki 
že davno nazaj opozarjali, da zdravila 
proti glistam niso nedolžna in brez 
nevarnosti. Povzročijo lahko namreč 
zastrupitev in stanje organizma še 
poslabšajo. Prednost pred njimi, kot se 
je že mnogokrat izkazalo, imajo naravna 
sredstva, kot so, na primer, pripravki 
papaje, ki jih lahko brez tveganja 
dajemo celo slabotnim osebam in 
nosečnicam. Več o tem v nadaljevanju.

Podančice in navadne gliste
Temni kolobarji okrog oči, vrtanje po nosu, ner-
voza, nemirno premetavanje med spanjem, po-
manjkanje potrpljenja pri igri, bledica, srbenje 
ob zadnjiku, utrujenost, nerazpoloženost in celo 
zmanjšana pripravljenost za učenje … Vse to so 
lahko posledice glistavosti pri otrocih. Če opazimo 
navedene znake, je dobro pomisliti tudi na parazite 
ter opraviti ustrezen pregled blata in krvi. Te male 
nadloge lahko namreč občutno načnejo zdravje 
otroka. Oksiuri, male podančice, ki povzročajo ne-
prijetno srbenje okrog anusa in jih je lahko v viju-
gah debelega črevesa na tisoče, ter 25 do 40 cm 
dolge askaride, navadne gliste, ki prebivajo v tan-
kem črevesu, ter mnoge druge gliste izločajo stru-
pene zgoreline, ki se vsrkavajo v telo in povzročajo 
spremembe v krvi s pojavom eozinofilije. Presnova 
teh strupnin povzroča slabokrvnost, bledikavost, 
jetrne okvare in kopico drugih težav, na primer, 
bronhitis. Iz jajčec glist, ki jih otroci zaužijejo z ze-
lenjavo, se namreč izleže drobna ličinka, ki potuje 
skozi črevesno steno v pljuča. Tu nadaljuje svoj 
razvoj in povzroči pojav, ki ga lahko zamenjamo z 
močnim bronhitisom. Ob kašlju se paraziti po sa-
pniku premikajo do požiralnika, kjer jih pogoltne-
mo nazaj v črevo. S tem pa potovanje glist ni kon-

Čeprav živimo v času, ko naj ne bi bilo 
toliko težav s paraziti, pa vse pogostej-
ša vprašanja, zlasti zaskrbljenih mamic, 
kako se znebiti te nadloge, pričajo, da 
temu ni tako. Mnogi ljudje niti ne vedo, 
da že leta ali desetletja s seboj nosijo 
črevesne zajedavce. Zato niti ne slutijo, 
zakaj so tako živčni, pogosto bolehni ali 
slabokrvni. Te nadloge pa lahko priza-
denejo tudi zdravje naših otrok. Čreve-
sni zajedavci lahko pridejo v organizem 
otroka zlasti z uživanjem (z gnojnico za-
livane ali onesnažene) sveže zelenjave, 
solate itd., pa tudi z uživanjem divjera-
slih užitnih rastlin, kot so regrat, kopri-
ve itd., če jih nabiramo na travnikih, na 
katere odlivajo gnojnico. Zato je dobro, 
da zelenjavo pred uživanjem operemo 
v slani vodi in jo dobro speremo, če 
nimamo zanesljivega vira, iz katerega 
na naš krožnik prihaja naša divja ali do-
mača zelenjava. Vir zajedavcev pa so 
tudi naši hišni ljubljenčki, ki so seveda 
običajno dobri prijatelji naših malčkov. 
Zato je dobro skrbeti tudi za njihovo re-
dno razglistenje. 
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čano. Odrasle gliste lahko namreč najdemo tudi v 
ustih ali nosu, v žolčnih vodih (kjer povzročijo zla-
tenico) ter v trebušni votlini (kjer povzročijo vnetje 
potrebušnice). Jajčeca v blatu najdemo šele 70 do 
75 dni po okužbi. Dobro se je zavedati, da je treba 
sočasno z zdravljenjem proti glistam skrbeti tudi za 
higieno in tako uspešno preprečiti ponovno okuž-
bo z jajčeci glist, sicer bo terapija neuspešna. Zato 
moramo glistam preprečiti ponoven vstop v telo. 
Gliste ponoči zapustijo telo in v zadnjično gubo le-
žejo jajčeca. Zaradi nadležnega srbenja se jajčeca 
s praskanjem nanesejo pod nohte in pri majhnih 
otrocih, ki imajo roke pogosto v ustih, pridejo na 
tak način nazaj v telo. Mikroskopsko majhna jajče-
ca najdemo tudi v posteljnem perilu in jih lahko, 
razpršena v prahu po prostoru, vnesemo v telo tudi 
z vdihavanjem. Zato je treba v prostoru vzdrževati 
strogo čistočo, dnevno obrisati prah z vlažno krpo, 
večkrat menjavati tudi posteljno perilo, otrokom 
pa oblečemo tesne hlačke, da preprečimo praska-
nje. Na srečo dobro splošno zdravstveno stanje in 
normalna prebava zavirata razvoj jajčec podančic, 
zato se z njimi ne okužijo vedno vsi družinski člani. 

Če se torej pojavi glistavost, ne gre za nenevarno 
obolenje, zato jo je treba jemati resno, zlasti pri 
otrocih. Na razpolago imamo več naravnih sred-
stev proti tem nadlogam in eno takšnih je pripra-
vek iz papaje. Tega pridobivajo iz tropske rastline 
Carica papaya, ki dobesedno prebavi vse parazite 
v tankem ali debelem črevesju. Rastlina papaja je 
drevesast grm z velikim listi, podobnimi figovim, le 
da so ti nekoliko večji. Sadež je podoben meloni. 
Proti parazitom so bolj učinkoviti listi kot zreli sa-
deži, zato se pripravlja pripravke iz listov ali drugih 
delov rastline (stebel, semen itd.). Papaja ni strup, 
ki gliste umori, tako kot sintezni pripravki, temveč 
vsebuje encim papain, ki prebavlja beljakovine. Ta 
encim raztopi kožico askarid, oksiurov in trihuri-
sov in gliste nato skupaj z ostalimi encimi prebavil 
dokončno prebavi, ob čemer pa ne poškoduje čre-
vesja. Tudi želodec, trebušna slinavka in črevesna 
stena izločajo podobne encime, vendar so gliste 
nanje odporne. Kadar se lotimo glist na ta način, 
naj bo hrana v času terapije revna z beljakovinami, 
da bo papain prednostno razgrajeval parazite, ne 
pa beljakovin v mesu, jajcih, siru itd. Namesto pri-
pravkov iz papaje lahko uživamo tudi njen sadež. 
Raziskave so pokazale, da je veliko več papaina v 
nezrelih sadežih, v listih in steblih, kot pa v zrelih 
sadežih. Ker imamo v Sloveniji na razpolago tudi 
posušene rezine nezrelih plodov papaje, si lahko z 
rednim žvečenjem teh (po navodilih proizvajalca) 
učinkovito pomagamo tudi pri glistavosti otrok.

Pri glistavosti pa so nam lahko v pomoč tudi različ-
ne vrste česna. Poznamo namreč čez 250 različnih 
vrst česna, med katerimi so nekatere zdravilne in 

dišavne zeli. Vse vrste česna pa vsebujejo česno-
vo olje, katerega poglavitna sestavina je žveplova 
spojina – žveplov alil. Ta daje rastlini značilen vonj 
po česnu. Tega se lahko znebimo, če sočasno z njim 
jemo peteršilj. Z uporabo česna, drobnjaka in spo-
mladi čemaža v prehrani (v solatah, namazih, juhah 
itd.) se lahko učinkovito ubranimo tudi glist. Česen 
lahko kot zdravilo proti glistam, tudi za otroke, pri-
pravimo v obliki mlečnega napitka. V ta namen naj 
popijejo 1 dcl presnega mleka, v katerega primeša-
mo dva sveža, drobno strta in pretlačena česnova 
stroka. Če otrok tega ne more popiti, lahko česen v 
mleku tudi nekoliko prekuhamo. Sicer ne bo tako 
močno učinkovit, ga bo pa lažje popiti. Če tudi tako 
ne bo šlo, ga lahko uporabimo za klistiranje. Kadar 
je zaželeno močno delovanje, ga moramo na dan 
popiti vsaj dva decilitra.

Kot domača podpora proti glistam pa nam ostane 
še korenje. Če otroka niste mogli prepričati, da bi 
pojedel papajine rezine, papajine pripravke ali raz-
lične vrste česna, lahko poskusite tudi s korenjem. 
Ta sicer ni tako močan kot prej navedena (zlasti pa-
paja), pa vendar je v pomoč. Kljub temu je dobro, 
če bi sveže stisnjen korenčkov sok uporabljali kot 
dodatno podporo ob uživanju papaje. Eterična olja 
v korenju delujejo ugodno na sluznice in okrepijo 
prekrvavitev tkiv v želodcu in črevesju, zato urav-
navajo prebavo, odganjajo pa tudi gliste. 

Naravne pripravke proti glistam uživajte v skladu 
s potrebami in učinki oziroma odzivi organizma 
otroka. Zato je ponovno potrebna vaša ljubeča po-
zornost do otroka, da boste lahko spremljali potek 
samozdravljenja in določili dolžino tega. Cilj je iz-
boljšanje zdravstvenega stanja in izločitev parazi-
tov iz telesa otroka. V pomoč pri potrditvi, da vam 
je to z vsemi ustreznimi spremljevalnimi ukrepi res 
uspelo, je lahko tudi ponovno testiranje parazitov v 
blatu in krvi po opravljeni samo-terapiji.
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Krepka žitna kaša

Potrebujemo: 500 g prejšnji dan skuhanega na-
ravnega polnovrednega riža ali pire, 3 dcl bio soji-
nega mleka, 6 suhih fig ali datljev, 1 limono, 3 žlice 
kokosovih kosmičev, žličko cimeta.
Priprava: Kuhan riž ali piro gladko zmeljemo v 
mešalniku s sojinim mlekom. Žitno kašo poraz-
delimo po skodelicah, fige ali datlje pa narežemo 
na drobne koščke in iztisnemo limonin sok. Oboje 
zmešamo v kašo. Posujemo jo s kokosovimi ko-
smiči in cimetom. 

Pikanten avokado z gorčico
Potrebujemo: 1 večji ali 2 manjša zrela avokada, 
en večji mesnat paradižnik, žličko gorčice, morsko 
sol.
Priprava: Avokado razpolovimo in mu odstranimo 
koščico. Z žlico izdolbemo meso in ga v mešal-
niku, skupaj z gorčico, soljo ter olupljenim in na 
kose narezanim paradižnikom razmešamo v glad-
ko, kremasto kašo.  Kremo ponudimo samostojno, 
s polento ali s kruhom iz polnovredne moke.

Koruzni kosmiči s korenčkovo kašo
Potrebujemo: 120 g bio koruznih kosmičev, 3 dcl 
bio pinjenca, 6 srednje velikih korenčkov, 1 limo-
no, 100 g mandljev. 

Priprava: Koruzne kosmiče prelijemo s pinjencem 
že zvečer in jih čez noč postavimo v hladilnik. 
Zjutraj operemo, olupimo in nastrgamo korenje 
ter iztisnemo limonin sok. Oboje vmešamo med 
kosmiče in jih posujemo z mandlji, ki smo jih prej 
grobo sesekljali ali zmleli v mlinčku.

Pirini špageti z blitvo 

Vsaj pol kg blitve dobro operemo in manj kot mi-
nuto soparimo v pokritem loncu, tako da v njem 
pustimo vreti le kakšen dcl vode. Potem jo položi-
mo na krožnik. Pokapamo jo z žlico ali dvema hla-
dno stisnjenega bučnega ali oljčnega olja in zači-
nimo z nekaj žličkami pripravljene zeliščne omake 
(bodisi iz bazilike bodisi čemaža, paradižnika, jaj-
čevcev, paprike itd.) ali pa z doma pripravljeno 
omako iz sesekljanih svežih zelišč, ki jih začinimo 
z morsko soljo in zmešamo z nekaj žlicami hladno 
stisnjenega oljčnega olja.  
Polnovredne pirine špagete kuhamo 10 minut. 
Nato jih dobro odcedimo in položimo na krožnik 
k blitvi. Dodamo nekaj žlic doma pripravljene ze-
liščne omake iz svežega sesekljanega peteršilja, 
bazilike, čemaža, pora, drobnjaka, morske soli in 
hladno stisnjenega olja. Grobo sesekljamo še ne-
kaj izkoščičenih oliv in jih potresemo po špagetih 
in blitvi. 

Popečen ali pretlačen bio tofu
Tofu narežemo na centimeter in pol debele rezi-
ne in ga položimo na krožnik, ki ga postavimo tik 
pod zgornjo grelno spiralo v pečici. Spečemo ga 
pri 180 °C v nekaj minutah. V pečici naj bo samo 
toliko časa, da rahlo nabrekne. Lahko pa ga seve-
da na hitro popečemo tudi v ponvi, vendar brez 
maščobe. V tem primeru ga je dobro prej poka-
pati s sojino omako in povaljati v sezamovem se-
menu. 
Bio tofu po pečenju začinimo bodisi s sojino bo-

recepti recepti recepti recepti recepti

Nekaj predlogov 
za lahke obroke, ki 
si jih otroci lahko 
pripravijo sami
Besedilo: Polona Kovič
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disi s katero izmed zeliščnih omak. Če želimo, da 
je še lažje prebavljiv, ga po pečenju brez maščobe 
pokapamo še z limoninim sokom. Če ga bomo še 
ohladili, bo po okusu zelo podoben najboljšim 
nemastnim ribam. K tofuju se zelo podajo tudi 
gorčica in drobno sesekljan por in paradižnik. Ne-
katerim prija tofu tudi kar surov, enostavno pre-
tlačen z morsko soljo, kurkumo, karijem ali kakšno 
drugo začimbo. Pretlačimo ga lahko tudi s kate-
rimkoli sesekljanim svežim zeliščem. 

Solata iz svežega in suhega sadja

Potrebujemo: 2 rdeči pomaranči, 2 jabolki ali hru-
ški iz ekološke pridelave, 3 dcl bio sojinega mleka, 
3 zvrhane žlice sveže oluščenih orehov, 6 suhih 
sliv in 6 datljev ali nežveplanih (temnejših) suhih 
marelic, 3 žlice javorjevega sirupa ali gozdnega 
medu.        
Priprava: Pomaranči olupimo in razdelimo na kr-
hlje. Jabolki ali hruški operemo in razrežemo na 
tanke krhlje, potem pa še na manjše koščke.  Slive 
in datlje oziroma marelice razrežemo in pripra-
vljeno sveže in suho sadje stresemo v skledo. Pre-
lijemo ga s sojinim mlekom, ga premešemo, nato 
pa po sadju potresemo orehe in ga pokapamo z 
javorjevim sirupom ali medom. 

Ajdova kaša z orehi
Potrebujemo: 400-500 g prejšnji dan kuhane aj-
dove kaše, 5 žlic bio sojine smetane, 10-15 jagod 
ali 2 jabolki iz ekološke pridelave, 6-10 suhih sliv, 6 
zvrhanih žlic sveže izluščenih orehov.
Priprava: Ajdovo kašo razmešamo s smetano in na 
majhne koščke narezanimi suhimi slivami. S kašo 
do dveh tretjin napolnimo skodelice ali globoke 
krožnike, nato pa operemo jagode ali jabolki in jih 
narežemo. Tako kot orehe jih potresemo po kaši.

recepti recepti 
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Applefordova 
melasa
Applefordova 
melasa

Bogato s kalijem, kalcijem,
magnezijem in železom še

posebej priporočamo v 
obdobju rasti, med nosečnostjo,

pri  stresu; mladostnikom,
športnikom, starostnikom ...

2 čajni žlički
Applefordove 
melase dnevno  
vam zagotovita
dobro počutje!

Čista, črna melasa
vas odlično oskrbi z 

naravnimi rudninami
in elementi v sledovih.

Zdaj tudi  Bio!

Izdelek je na voljo v trgovinah dm-drogeriemarkt, Maxi, 
Tuš in trgovinah z zdravo prehrano. Za več informacij 
pokličite 01 510 1135 ali pišite na info@prema.si. 



»Še vsaka je rodila!« 
Pravice žensk v 
obporodnem obdobju
Obporodna skrb za ženske v Sloveniji 
zaostaja za sodobnimi znanstvenimi 
izsledki in obporodnimi praksami, v 
katerih je skrb žensko-osrediščena. 
To pomeni, da ženska v avtonomni 
drži postane središče poroda, pri tem 
pa jo podpirajo zdravstveno osebje 
in ostali vpleteni. Taka skrb temelji na 
uresničevanju pravic žensk do odločanja 
o lastnem telesu, do informirane izbire, 
do izbire, kje, s čigavo pomočjo in kako 
bodo rodile. Obporodno obdobje v 
Sloveniji je vse preveč medikalizirano, 
tehnologizirano, centralizirano in 
institucionalizirano.

Prvi namen projekta je informirati in ozavestiti 
ženske ter njihove najbližje o njihovih pravicah v 
obporodnem obdobju, o najnovejših znanstvenih 

dognanjih o postopkih in posegih, ki se upora-
bljajo v porodnišnicah. Ženskam in njihovim naj-
bližjim, ki so doživeli kršenje pravic ali neustrezno 
obravnavo, omogočamo, da lahko o tem sprego-
vorijo in dobijo ustrezno informacijo, podporo in/
ali nasvet.
V okviru projekta še vedno zbiramo opise ob/po-
rodnih doživetij in vas vabimo, da nam tudi vi za-
upate svojo izkušnjo. Več o tem si lahko preberete 
na naši spletni strani: http://www.mamazofa.org/
pdf/se_vsaka_je_rodila.pdf
V okviru projekta sodelujemo s sorodno norveško 
nevladno organizacijo Foedsel i Fokus. Na naši 
spletni strani http://www.mamazofa.org/aktual-
no.php si lahko ogledate kar nekaj prevedenih 
člankov iz revije, ki jo izdaja norveška organizacija.
Izhajajoč iz znanstvenih dokazov in primerov 
dobre prakse bomo na podlagi izraženih kršitev 
pripravili predloge ustreznih rešitev v obliki Mani-
festa in jih predstavili ženskam, njihovim partner-
jem, javnosti, Ministrstvu za zdravje in drugim 
institucijam. 
»Podprto s subvencijo Islandije, Lihtenštajna in Nor-
veške prek Finančnega mehanizma EGP in Norve-
škega finančnega mehanizma.«

Društva v Sloveniji
Kot odgovor na mnoga področja, na katerih 
precej zamujamo za »razvitimi državami«, 
nastajajo nevladne organizacije, ki poskušajo 
pospešiti uvajanje boljših rešitev, opozarjajo 
na pomanjkljivosti zakonodajnih rešitev ali 
neustreznih praks in omogočajo lažje prido-
bivanje koristnih informacij ... vse s ciljem, da 
bodo naši otroci bolj zdravi. Eno takšnih je tudi 
Združenje Naravni začetki.
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Dojenčki brez plenic?!?
Besedilo: Nina Radin

Oživljena veščina sporazumevanja o 
izločanju z dojenčkom oziroma koncept 
»brez plenic« prinaša v naše okolje že 
davno pozabljeno veščino komuniciranja 
z otrokom in prepoznavanja znakov, kdaj 
bo dojenček izločal ali odvajal.

Koncept »brez plenic« je v uporabi v večjem delu 
sveta in čedalje bolj pridobiva na veljavi v Evro-
pi in ZDA, kjer v splošnem sicer velja prepričanje, 
da mora biti otrok dovolj star, določeno stopnjo 
pripravljenosti pa mora kazati z jasnimi znaki, da 
ga lahko začnemo »navajati na čistočo« oziroma 
»odvajati od plenic«. V resnici je otrok na spora-
zumevanje o izločanju pripravljen v trenutku, ko 
pride na ta svet. In v resnici je tudi na čistočo na-
vajen že iz maternice. Najugodnejši čas za zače-
tek komunikacije je do približno šestega meseca 
otrokove starosti. Ker pa so si dojenčki različni in 
nekateri svoje občutljivosti še dolgo ne izgubijo, 
je lahko ugoden čas tudi po dopolnjenem šestem 
mesecu starosti.

Kje je trik?
Če se ne naučimo razpoznavati znakov, ki nam jih 
dojenček daje v zvezi z izločanjem, dojenčkovo 
komuniciranje v zvezi z izločanjem počasi ugasne 
in preneha izražati svoje potrebe. Otrok se, po do-
volj dolgem »prepričevanju«, da je primerno me-
sto za izločanje kar njegova plenica, ki je v tesnem 
stiku z njim, počasi vda in navadi na izločanje/od-
vajanje v plenice, zaradi česar ga je po nekaj letih 
treba odvaditi od izločanja/odvajanja vanje.

Zakaj brez plenic?
Dandanes se veliko staršev zaveda bremena, ki ga 
za okolje predstavljajo tako plenice za enkratno 
uporabo kot pralne plenice. Toda poleg tega ob-
stajajo še druge koristi, ki govorijo v prid sporazu-
mevanju o izločanju, saj tak način življenja botruje 
boljši povezanosti staršev z dojenčkom, pojasni-
tvi in odpravi marsikaterega, tudi nerazložljivega, 
joka, težav z zaprtostjo, krčev, odpravi pleničnega 
izpuščaja pri izvoru in brez kemičnih sredstev.
Poleg tega komunikacija o izločanju upošteva na-
slednja pomembna dejstva, ki jih klasični pristop 
k odvajanju od plenic zanemarja:
•	 dojenčki se zavedajo svojih potreb v zvezi z 

izločanjem;
•	 dojenčki znajo in želijo komunicirati na never-

balni, čustveni in čutni ravni glede izločanja 
in ne potrebujejo čakanja do trenutka, ko 
lahko svoje potrebe ubesedijo ali jih logično 
razumejo;

•	 dolgotrajno zavijanje v plenice je nepotrebno 
in pogosto uporabljeno prisilno – dojenčki se 
zelo pogosto upirajo previjanju (npr. bežijo s 
previjalne mize);

•	 če imajo dojenčki možnost, znajo nadzirati 
izločanje in to počnejo prostovoljno;

•	 dojenčki, katerih potrebe v zvezi z izločanjem/
odvajanjem in čistočo prezremo in na katerih 
potrebe ne odgovorimo, jih sčasoma ignori-
rajo; ponovno so pripravljeni šele, ko začnejo 
intelektualno razumevati in ponovno odkrivati 
tisto, kar so njihova čutila »pozabila«.

Komuniciranje o izločanju in sodelovanje, ki ju 
lahko vzpostavimo z dojenčkom, je učinkovita, 
poceni in ekološko neoporečna alternativa ple-
nicam, ki malemu bitju zagotavlja bolj kakovo-
stno življenje v čistem, prav od najzgodnejših 
trenutkov na tem svetu, staršem pa odpira nove 
dimenzije zaupanja vase, v lastne sposobnosti in 
sposobnosti naših otrok.

»Pri Združenju Naravni začetki se že drugo leto 
srečuje skupina »ssss - LULAM!« – podporna 
skupina za motivacijo in pomoč staršem pri 
prepoznavanju in odzivanju na potrebe do-
jenčkov v zvezi z izločanjem, ki se srečuje enkrat 
mesečno. Skupina ima ime po zvoku, ki se kot 
imitacija tekoče vode in stimulacija za urinira-
nje uporablja širom po svetu (sssssss), obenem 
pa simbolizira štiri pomembne vidike odnosa z 
našim novorojenčkom: spoštovanje, spoznava-
nje, sporazumevanje in sodelovanje.«
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Dejavnosti združenja 
Naravni začetki
Seznam dejavnosti in razpored dogodkov sta dosto-
pna na naši spletni strani: http://www.mamazofa.
org/napovednik.php

Delavnice pričakujem otroka
Informacije se prepletajo s telesnimi dejavnostmi 
in učenjem spretnosti. Cilj delavnic je celostna 
priprava na porod in spremembe, ki jih prinese 
rojstvo otroka. To so žensko-/družinsko-osredi-
ščene priprave, ki upoštevajo fiziološke, psihične, 
kulturne ter individualne vidike posameznice (in 
partnerja oziroma družine) v nosečnosti, med po-
rodom in v poporodnem obdobju. 

Podporne skupine:
ZAČETNICA
Matere si izmenjujejo izkušnje in informacije. Pre-
brodijo marsikatero stisko, si odgovorijo na števil-
na vprašanja in dvome, si zaupajo in se podpirajo. 
Srečujemo se v Ljubljani, Kranju, Škofji Loki, Ka-
mniku in Kopru. 

NADALJEVALNICA
Skupina za mamice (ter njihove malčke in malči-
ce, seveda), ki se po izteku porodniškega dopusta 
(še) niso vrnile v službo. Skupina deluje v Ljubljani 
in Kranju.
SSSS … LULAM!
Podporna skupina za motivacijo in pomoč star-
šem pri prepoznavanju in odzivanju na potrebe 
dojenčkov v zvezi z izločanjem. Skupina se srečuje 
v Ljubljani.
proMAMA3
Skupina s strokovnim vodstvom za celjenje po 
hudem, travmatičnem porodu oziroma prehodu 
v materinstvo, ker si vsak otrok zasluži radostno 
mamo in ker si vsaka mama zasluži odličen vstop 
v materinstvo. Skupino vodi dr. Zalka Drglin, tran-
sakcijska analitičarka – svetovalka in vodja pro-
gramov pri Združenju Naravni začetki.  

Svetovanje
Individualno svetovanje, podpora ter informira-
nje za ženske in pare v obporodnih stiskah v času 
nosečnosti, poroda in po porodu. 
Elektronska pošta: info@mamazofa.org, telefon: 
051 245 013 ali 01 544 34 79, forum: http://med.over.
net/forum5/list.php?123; Svetujeta: dr. Zalka Drglin 
in mag. Radmila Pavlovič

Ritka, zavita v … 
koruzo?

Klasične plenice za enkratno uporabo 
predstavljajo pravo ekološko katastrofo. 
Njihova sintetična vlakna se namreč 
razgrajujejo tudi do tisoč let, če jih 
zažigamo, pa sproščamo pri tem v zrak 
strupeni dioksin. 

Hkrati ta vlakna otroški koži ne dopuščajo diha-
nja in tako povzročajo nastajanje prekomerne 
toplote v plenički, ki predvsem pri fantkih izrazito 
negativno vpliva na plodnost. Da ne omenjamo 
še vseh barvil, kloriranja, umetnih dišav in raznih 
krem, ki naj bi ščitile otrokovo kožo, dejansko pa 
povzročajo alergije in še marsikaj drugega.  

Žal veliko mamic

Otroške 
pleničke 
naturae’

Prodaja: www.vege4.si in trgovine z zdravo prehrano

•	brez	barvil	in	kloriranja
•	vpojno	jedro	v	vati	je	iz	celuloze	
(sintetični	SAP	<	16	%)
•	zunanji	filtri	iz	škrobnih	vlaken	INGEO™	
in	MATER-BI®
•	hipoalergenski,	mehki	in	sveži
•	biorazgradljivi	materiali	presegajo	93	%

•	elastičen	pas	antistress
•	mehek	elastomer	za	stegna
•	prepreke	za	uhajanje	blata

Od leta 2009 znak 

Nordic Ecolabel!

N
O

RDIC ECOLABEL
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zaradi praktičnosti še vedno raje uporablja kon-
vencionalne pleničke za enkratno uporabo, saj 
naj bi jim pralne bombažne vzele preveč časa. A 
z izumom škrobnih vlaken, o katerih smo že pisa-
li v naši aprilski številki, je prišla tudi rešitev za ta 
problem. Vlakna, ki jih z encimsko fermentacijo 
pridobivajo iz škroba ekološko pridelane koruze 
in žitaric, so popolnoma biološko razgradljiva, 
mehka in nežna tkanina iz njih pa koži omogoča 
dihanje, s čimer zmanjšuje tveganje vnetij. Kljub 

zračnosti pa pleničke iz takšnih vlaken ne premo-
čijo in ne zadržujejo mokrote v stiku z otrokovo 
kožo, prav nasprotno – otroška ritka ostane suha 
in sveža. 

Razvoj in realizacijo te inovativne linije izdelkov 
za higieno otrok je omogočilo aktivno sodelova-
nje poslovnega združenja podjetij, med katerimi 
so Konzorcij Naturaè, Natureworks, Novamont in 
Europrosan. 

Starši za svobodo 
odločanja
Društvo za svobodo odločanja SVOOD združuje 
predvsem starše, ki zahtevajo tehten premislek in 
celovite informacije, ko gre za cepljenje otrok. Na 
njihovi spletni strani www.svood.org lahko prebe-
rete veliko aktualnih informacij o pravicah staršev, 
o problematiki posameznih vrst cepiv ter aktualni 
situaciji z zakonodajo v Sloveniji. 

Zbrali so tudi vrsto pisnih pričevanj staršev iz vse 
Slovenije, katerih otroci (pred cepljenjem povsem 
zdravi) so po cepljenju utrpeli hude poškodbe 
imunskega sistema in imajo vrsto drugih zdra-
vstvenih težav. Zato so prisile, da se otroke pod-

vrže medicinskim postopkom, za katere nihče ne 
more jamčiti varnosti, protizakonite. 

Zahodnoevropske države, z izjemo Francije in Ita-
lije, ne poznajo obveznega cepljenja. V primerjavi 
s Francijo in Italijo pa ima Slovenija v programu 
še veliko več obveznih cepljenj za otroke! Kot po-
membno dejstvo v društvu navajajo, da so v Italiji 
prostovoljno cepljenje otrok ukinili med fašistič-
no vladavino, v vzhodnoevropskih državah pa se 
je to zgodilo s prihodom komunističnih režimov 
na oblast. Po številu cepljenj se Slovenija lahko 
primerja z ZDA, vendar s to razliko, da tam ceplje-
nje otrok ni prisilno.

Iz društva opozarjajo tudi na problematične zah-
teve Zdravstvenega inšpektorata pri Ministrstvu 
za zdravstvo, ki na različne načine skuša vplivati 
na uprave vrtcev in šol, da bi otežili ali onemogo-
čili vpis necepljenih otrok, kar je seveda popolno-
ma nezakonito. Inštitut za varovanje zdravja RS se 
kot uvoznik cepiv in izvajalec programa obvezne-
ga cepljenja vneto zavzema celo za to, da bi uza-
konili cepljenje kot pogoj za vstop v vrtec in šolo. 
V Italiji, kjer je pritisk na starše glede cepljenja 
otrok zelo močan, je obstajal tak zakon, vendar 
so ga leta 1999 spremenili in sedaj lahko hodijo v 
vrtce in šole tudi necepljeni otroci.

Povzeto po tekstu Ervina Preglja.

OBVESTILO:
Iz društva SVOOD sporočajo, da vam je za sve-
tovanje v zvezi s cepljenjem in postopki na 
voljo elektronski naslov: info@svood.org oz. 
telefonska številka: 040 319 744 vsak delavnik 
in soboto med 9. in 12. oziroma med 13. in 15. 
uro. 
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Za celostno zdravje 
naših otrok
Združenje za obuditev celostnega 
človeka je nastalo na osnovi večletnih 
izkušenj na področju »človekovega 
odnosa do zdravja« in na osnovi 
večletnega sodelovanja s projektom 
Skupaj za zdravje človeka in narave. 

Namen Združenja je zadovoljiti vse pogosteje 
izraženo potrebo posameznikov v širši družbi po 
naravni in celostni krepitvi zdravstvenega stanja 
otrok; z vzporednim odnosom do komunikacije 
med staršem in otrokom ter obratno, med otro-
kom in staršem. 

Vodja projektov Združenja je Adriana Dolinar, so-
avtorica knjig Resnice in zmote o kandidi, Resnice 
in zmote o osteoporozi, Kako zmanjšati porabo 
antibiotikov in Vojna ali mir z bakterijami. 

Samostojno ali v sodelovanju s Sanjo Lončar, Raj-
kom Škaričem, Katjo Podergajs, Damjano Goter 
itd. organizirajo številna predavanja, delavnice, 
animacije in druge dogodke po vsej Sloveniji. 
Prav tako kot laični udeleženci tudi medicinski ka-
der (medicinske sestre, zdravniki itd.), ki se udele-
žuje teh dogodkov, poročajo o koristnosti podane 
vsebine, tako zanje kot za splošno javnost.

Ker je občutno zaznati vse večjo problematiko 
z zdravjem otrok, pa se s skupnimi močmi vse 
bolj posvečajo omenjenemu osveščanju v vrtcih, 
šolah, srednjih šolah itd., kjer jih z navdušenjem 
sprejmejo.

Poleg predavanj, delavnic itd. po Sloveniji organi-
zirajo tudi brezplačna individualna svetovanja v 
okviru Svetovalnega kotička Združenja za obudi-
tev celostnega človeka. Do danes jih je za koristen 
nasvet in obujanje celostnega pogleda na težave, 
s katerimi se srečujejo odrasli ali otroci, obiskalo 
čez 20.000 ljudi. 

Dogodki Združenja za obuditev celostnega člo-
veka torej poskušajo s celostnim oziroma holistič-
nim pristopom zadovoljiti potrebe k naravnemu 
in celostnemu pristopu do zdravja usmerjene 
javnosti, zlasti pa potreb ciljnih skupin nosečnic, 
mater z novorojenčki ter staršev s predšolskimi 
in šolskimi otroki. Za primer navajamo nekaj do-
godkov, ki jih lahko organizirajo tudi pri vas, če 
obstaja potreba po osveščanju o tej problematiki. 
Predavanja: Kaj se dogaja z zdravjem otrok, Kako 
učinkovito »zavoziti« zdravje otrok, Vojna ali mir z 
bakterijami, Posledice prekomerne uporabe zdra-
vil na otrocih, Privoščite si zimo brez prehladov, 
Nasilje v šolah itd. Delavnice za odrasle: Kako 
iz začaranega kroga težav z dihali itd. Delavnice 
za otroke: Zeliščne čarovnije za otroke (s pripra-
vo zdravilnih pripravkov, napitkov, zdrave hrane). 
Animacije za otroke s Putko Zdravko. Indivi-
dualna tematska svetovanja: Kako se celostno 
in na naraven način lotiti težav s kandido, Kako si 
na naraven način pomagati ob težavah v noseč-
nosti ali pri otroku od dojenčka naprej (prehladi, 
prebavne težave, težave s sečili, vaginalna vnetja, 
alergije itd.).

Termini dogodkov Združenja za obuditev celo-
stnega človeka so vsak mesec objavljeni v novicah 
Skupaj za zdravje človeka in narave (v koledarju 
dogodkov ali na zadnjih regionalnih straneh). 

Za dodatne informacije pa so na razpolago na elek-
tronskem naslovu: zaobuditevcloveka@gmail.com.
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Igrača zavira ali 
spodbuja otroško 
ustvarjalnost
Tekst: Ivica Šolar

Letos je minilo že enainpetdeset let 
odkar je ameriško podjetje Mattel leta 
1959 v New Yorku predstavilo kakšnih 
trideset centimetrov visoko punčko 
Barbie, narejeno iz umetne mase. Igrača, 
ki je pri nas znana kot Barbika, je tudi 
s pomočjo takrat novih marketinških 
prijemov, kot je oglaševanje na televiziji, 
že v prvem letu pristala v rokah nekaj 
sto tisoč otrok, saj so jih po ceni treh 
dolarjev prodali več kot 350 tisoč. 

Brez dvoma lahko ugotovimo, da je Barbika igra-
ča, ki gre že pet desetletij zelo dobro v prodajo v 
večjem delu sveta. Je torej dobra prodaja Barbike 
znak, da je res dobra igrača, ki na pravi način odgo-
vori na resnične potrebe otrok? 
Pri igračah je seveda eden od pomembnih kriterijev 
otrokova starost, saj mora biti otrok igrači dorasel. 
Hkrati naj bi imel z njo veselje, igrača pa naj omo-
goča njegovi domišljiji razpreti krila. Danes radi re-
čemo, da želimo spodbujati otroško ustvarjalnost, a 
vprašanje je, kdaj to resnično storimo. 
Rudolf Steiner nam v svoji drobni, a pomembni 
knjižici »Vzgoja otroka z vidika duhovne znano-
sti« zelo lepo ponazori, kako se razvijajo možgani 
otroka, ki dobi v roke preprosto punčko, izdelano iz 
starega prtička, kaj pa se zgodi, če dobi otrok lepo, 
popolno izdelano punčko: »Kot postanejo mišice 
na roki močne, če opravljajo primerno delo, tako se 

možgani in drugi organi človekovega fizičnega te-
lesa lepo razvijajo, če okolica na njih pravilno vpliva. 
Najbolj nazorno nam bo to pokazal naslednji pri-
mer. Otroku lahko napravimo punčko tako, da zvije-
mo star prtiček, iz dveh vogalov napravimo roke, iz 
dveh pa noge in nato s črnilom narišemo oči, nos in 
usta. Lahko pa tudi kupimo narejeno »lepo« punč-
ko s pravimi lasmi in rdečimi lici ter jo damo otroku. 
Če ima otrok pred seboj zvit prtiček, mora uporabiti 
svojo domišljijo, da stvar postane podobna člove-
ku. Domišljija pa oblikuje možgane. Ti se razvijajo 
ravno tako, kot se razvijajo mišice na roki, če opra-
vljajo primerno delo. Če pa otrok dobi narejeno 
»lepo« punčko, možgani nimajo nobenega dela 
več. Začnejo krneti in hirati, namesto da bi se raz-
vijali … Ko bi ljudje lahko videli, kako se oblikujejo 
možgani, kot to vidi, kdor se ukvarja z duhovno zna-
nostjo, bi zanesljivo dali svojim otrokom le igrače, ki 
spodbujajo oblikovanje možganov. Vse igrače, ki so 
narejene iz mrtvih matematičnih oblik, uničujejo in 
ubijajo otrokove oblikotvorne sile, medtem ko ima 
dober učinek vse, kar spodbuja žive predstave.« 
Prava igrača nagovarja otroka, da je aktiven, da sam 
daje pobudo in ne da je pasiven uporabnik igrače, 
pravzaprav vodljiv potrošnik v malem.
Pri igračah se moramo odrasli, predvsem starši in 
vzgojitelji, vprašati: Ali je bolj v podrobnosti obli-
kovana igrača res boljša za otroka? Koliko prosto-
ra daje otroški domišljiji, oziroma ali jo že zatira in 
utirja? Ko se odločimo, da bo otrok dobil preprosto 
lutko, ki bo spodbudno vplivala na njegov razvoj, 
je pomembno, da imamo mi sami kot starši doma 
ali vzgojitelji v vrtcih in tudi v šolah ustrezen ljubeč, 
naklonjen odnos do preproste, morda celo lastno-
ročno izdelane punčke. Zavedati pa se moramo, da 
bo otrok morda sprva potreboval našo podporo, 
drobno sugestijo, da se bo začel igrati s takšno lut-
ko. In prav naša notranja drža lahko premaga vse 
ovire in sčasoma ustvari okolje, v katerem bodo 
manj tehnično dovršene lutke in ostale igrače po-
nudile kar največ prostora poletu in razcvetu otro-
ške domišljije. 
Le pomislite na lutko s popolnim nasmehom, ki ima 
en sam močan čustven izraz na obrazu ves čas igre. 
Kako bo taka lutka predstavljala žalostno, jezno ali 
zaskrbljeno osebo, ko se ta pojavi v otroški igri vlog? 
Kakor prazen list nudi neskončno več možnosti kot 
pobarvanka, kakor je peskovnik pravi raj za ustvar-
jalce, tako je tudi s preprosto, z ljubeznijo narejeno 
lutko: manj podrobnosti, več prostora razcvetu 
ustvarjalnosti. Manj je več – tudi pri igračah! 
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Svet igrač je 
nevarno območje
Tekst: Christine Berk

V igračah so 
dovoljene 
večje količine 
nevarne, 
rakotvorne snovi 
benzoapirena kot 
v pnevmatikah! 
Nova direktiva EU 
za igrače, ki naj bi 
stopila v veljavo 
v vseh državah 
članicah EU dne 
20. 7. 2011, 
na žalost ne 
zagotavlja večje 
varnosti za otroke.

Za otroke je igrača tisto, kar za odraslega pome-
ni delo. Otroci z igračami dnevno preživijo več 
ur, zato je izrednega pomena, da so te neopo-
rečne. Na žalost pa se starši tudi v prihodnje ne 
bomo mogli na to zanašati.

Na dvodnevnem sejmu igrač International Toy Fair 
2010 v Nürnbergu je 2.700 razstavljavcev predstavi-
lo približno milijon igrač, med katerimi je bilo pribli-
žno 70.000 novosti. Strokovnjaki iz Evrope, ZDA in 
Kitajske so razpravljali o varnosti igrač – vse v dobro 
naših otrok. Toda to ni v celoti res, saj v ozadju spet 
stojijo gospodarski interesi. 

Trenutno imajo Evropa, ZDA in Kitajska vsaka svoje 
varnostne predpise. Cilj izvozne industrije je har-
monizacija na področju varnostnih predpisov, saj 
bo tako manj omejitev pri trgovanju z igračami. 
To pa za otroke konkretno pomeni, da svet igrač 
na žalost je in ostaja nevarno območje. To dejstvo 
vedno znova dokazujejo neodvisne raziskave. The 
Ecology Center – Okoljski center za zaščito potro-
šnikov je ugotovil in objavil, da vsebuje v ZDA vsaka 
tretja prodana igrača škodljive snovi. Sistem hitre iz-
menjave informacij v Evropski uniji RAPEX, prejme 
vsako leto več prijav o nevarnih potrošniških dobri-
nah, med katerimi je kar 40 odstotkov igrač in izdel-
kov za otroke. Tudi obsežno testiranje igrač s strani 
neodvisnega ÖKO TESTA je pokazalo katastrofalne 

rezultate. Polovica od 72 naključno izbranih in pre-
verjenih izdelkov je bilo ocenjenih z oceno pomanj-
kljivo ali nezadostno. V Nemčiji so inšpektorji v letu 
2009 na razstavljenih stojnicah preverili 1.600 izdel-
kov in med njimi je bil vsak četrti oporečen. Deloma 
so bile pomanjkljivosti tako hude, da bi se lahko 

igra z določeno igračo za otroka končala 
s smrtnih izidom. Tu navaja g. Schön-
heiter (Delovna inšpekcija Mittelfran-
ken) predvsem živali iz umetne mase in 

igrače z majhnimi magneti. Največkrat 
gre za izdelke, ki so narejeni na 

Kitajskem, od tam pa prihaja kar 
80 odstotkov vseh prodanih iz-
delkov po svetu. 

Vse igrače, ki jih bodo pro-
izvedli ali prodajali v EU, 
bodo morale ustrezati var-
nostnim določilom, ki so 

zapisani v novi direktivi EU 
o igračah. Strokovnjaki pa 

svarijo, da sprejeti kom-
promisi 27 držav članic ne 
prinašajo večje varnosti 
za otroke. Ravno naspro-

tno, BfR – nemški Zvezni 
inštitut za oceno tveganja 

trdi, da nova direktiva EU prinaša 
delno poslabšanje na področju zašči-

te potrošnikov. Združenje nemške industrije 
igrač pa kljub kritikam in svarilom vztraja pri izjavi, 
da bo igrače, ki bodo ustrezale obsežnim varno-
stnim predpisom EU, mogoče kupiti brez kakršnih 
koli pomislekov.

Dejstvo pa je, da so na novo določene mejne vre-
dnosti v navedeni direktivi EU o igračah preveč 
ohlapne. Pri proizvodnji igrač pogosto uporabljajo 
PAH-e (t. i. policiklični aromatski ogljikovodiki), ki 
služijo za mehčanje gume in umetne mase. Večina 
teh snovi je rakotvornih, zato jih prištevamo k sno-
vem CMR. Snovi CMR so rakotvorne, mutagene in 
toksične za reproduktivni sistem. Po novem pred-
pisu so v igračah snovi CMR dovoljene, če te ne 
presežejo dovoljene mejne vrednosti, določene z 
Zakonom o kemikalijah. Igrače potemtakem lahko 
vsebujejo do 100 mg benzoapirena na kilogram, ki 
je še posebej nevarna snov. To je 100-krat večja ko-
ličina, kot je dovoljena pri proizvodnji pnevmatik! 
PAH-i se kopičijo v telesu in povzročajo rast tumor-
jev in prav zaradi tega dejstva otroci ne bi smeli priti 
niti v stik z njimi, kaj se šele igrati z igračami, ki to 
snov vsebujejo. 

Enako velja za posebej kritično težko kovino svinec, 
ki vpliva na živčni sistem in razvoj inteligentnosti. 
Trenutno še veljaven predpis dovoljuje 90 miligra-
mov svinca na kilogram, nov pa celo 160 mg/kg. 
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Tudi dovoljena mejna vrednost deleža težke kovine 
kadmija v igračah je odločno previsoka. 

Velika pomanjkljivost je tudi pomanjkanje nadzora, 
saj si namreč proizvajalci igrač sami podeljujejo CE-
znak in s tem zagotavljajo, da spoštujejo zakonska 
določila. Zato bi bilo nujno potrebno, da bi kakovost 
igrač nadzorovale neodvisne službe. Nujnost tega 
potrjuje že dejstvo, da kljub večletni prepovedi upo-
rabe treh mehčalcev pri proizvodnji igrač za otroke 
in dojenčke ÖKO-TEST vedno znova najde ftalate v 
naključno izbranih izdelkih. Pregled urina otrok, sta-
rih od 3 do 14 let, je pokazal, da se ftalati nahajajo v 
vseh vzorcih urina. Pri mlajših otrocih, starih od 3 do 
6 let, pa se je pokazala prekoračitev dovoljene vre-
dnosti dibutil ftalata, ki je sicer prepovedan v vseh 
igračah za otroke, mlajše od 3 let, a se ga najde v 
zelo veliko izdelkih vsakdanjega življenja.

Zanimivo pa je tudi zadnje dejstvo, da večina dovo-
ljenih določil ne ustreza več aktualnim znanstvenim 
spoznanjem. Na primer mejne vrednosti strupene-
ga fenola se orientirajo glede na dopustni dnevni 
vnos, ki je bil določen pred 40 leti. 

ÖKO-TEST je preveril vsebnost škodljivih snovi in 
pomanjkljivosti pri 15 punčkah iz umetne mase in 
tekstila. Rezultat testiranja je katastrofalen. Od 15-

ih je 12 punčk dobilo oceno nezadovoljivo, med 
njimi pa so tudi takšne, ki so še posebej priljublje-
ne pri deklicah (My first Baby Annabell; Baby Born 
z 9 funkcijami in 10 dodatki; Baby Doll punčka od 
Cititoyja itd.). Zadostno oceno sta dobili dve (Mira-
cle Baby punčka s funkcijami od Mattela in čarobna 
prijateljica Dora od Fischer-Pricea) in samo Nanchen 
Natur Mops roza je dobila oceno zadovoljivo. Našli 
so ftalate, kadmija tudi do 58 mg/kg, aromatične 
amine p-aminoazobenzol in nevarnost zadušitve 
zaradi predolgih vrvic. 

Tudi plišaste igrače testa niso uspešno prestale. Od 
36 so samo 4 igrače dobile oceno zelo dobro (slon-
ček Benjamin Blümchen, ovca Bella itd.) in 7 dobro. 
Našli so ftalate, amine in predvsem vrvice, tkani-
ne in vlakna, ki predstavljajo nevarnost zadušitve. 
ÖKO-TEST je torej z nezadovoljivo ocenil 19 pliša-
stih igrač, z oceno pomanjkljivo eno igračo (Schmidt 
Spiele – Siebensteins Rudi), z zadostno 3 igrače (Zapf 
Creation - Baby Born medved, Joy Toy Mickey Mouse 
itd.) in z zadovoljivo 2 igrači (Hasbro – Teletubbie Po, 
Quiron Famosa Sylvester). 

Rezultat preverjanja 20 slik sestavljank (puzzle) je, 
da samo dve sestavljanki zadoščata predpisom, 
ena je pomanjkljiva, vse ostale pa vsebujejo zdravju 
škodljive snovi ali pa obstaja celo nevarnost zadu-
šitve. Formaldehid se največkrat nahaja v cenovno 
ugodnem vezanem lesu, masivni les pa naj ne bi 
vseboval škodljivih snovi. Kot zanimivost pa naj po-
vemo, da tudi najdražji izdelek znamke Selecta ne 
zadovoljuje varnostnim predpisom. 

Viri:
•	 ÖKO-TEST, Feb. 2010, Spielzeug – Mensch ärger dich!
•	 ÖKO-TEST, Jahrbuch Kleinkinder 2009, Komm spiel mit 

mir!
•	 http://www.healthystuff.org/departments/childrens-

products/
•	 ÖKO-TEST, Dezember 2008, Kinderspielzeug – Verspielt 

in Spielzeug aus Deutschland – Kein leichtes Spiel
•	 www.paradisi.de Zu viel Weichmacher im Urin von 

Kindern vorhanden

Priporočila, kako se izogniti 
škodljivim igračam:
1. Odpovejte se cenovno zelo ugodnim iz-

delkom, ki jih najdete v trgovinah s ce-
nenimi izdelki. Prav takšni izdelki namreč 
največkrat vsebujejo škodljive snovi in 
presegajo dovoljeno mejno vrednost (npr. 
otroška denarnica Hello Kitty roza; Jenny, 
punčka z oblačili; Gormiti – figure iz umetne 
mase; Polly Pocket Lea Mode; Stat rokavice za 
nogometnega vratarja).

2. Nakupujte z vsemi čuti! Nevarne snovi 
PAH lahko največkrat že vonjate, zato pusti-
te izdelke, ki imajo oster vonj. Izogibajte se 
izdelkom iz mehkega PVC-ja, saj ti največ-
krat vsebujejo mehčalce ftalate.

3. Če je le mogoče, poskusite igrače pred 
uporabo oprati. Tako boste vsaj malo 
zmanjšali vsebnost škodljivih snovi.

4. Niso vse igrače polne škodljivih snovi, 
veliko proizvodov ÖKO-TEST označuje kot 
zelo dobre ali dobre (Lego št. 557 – osnovne 
kocke, Simba My Little Home pisan kavni ser-
vis, Work & Tool, zabojček za orodje itd.). Več 
si lahko preberete v ÖKO-TEST Jahrbuch 
Kleinkinder 2010, http://shop.oekotest.de.
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Nega otroka – glavno 
in pomembno vodilo: 
»Manj je več!«
Tekst: Christine Berk

Ko sveže pečeni starši s svojim 
novorojencem zapustijo porodnišnico, 
prinesejo s seboj domov vrsto testnih 
vzorcev krem, mil, olj, vlažilnih robčkov 
itd. Največkrat se starši ne znajdejo in 
pravzaprav ne vedo, da vsebujejo ta 
»majhna darilca« manjvredne, sporne ali 
celo škodljive snovi.

Tako dojenčkova kot otroška koža potrebujeta ve-
liko nege – v obliki pozornosti, ljubezni in nežno-
sti. Ponavadi je že to dovolj. Kajti občutljivo kožo 
naj ne bi preveč obremenjevali s kremami ali mili. 
Če že, pa usmerjeno in z najblažjimi negovalnimi 
sredstvi. Generacije otrok so zrasle brez šampona 
za dojenčka in brez vlažilnih robcev, zaradi česar 
niso bili prav nič prikrajšani. Ravno nasprotno, 
preveč negovalnih sredstev je prej škodljivo kot v 
pomoč. Sporne snovi lahko poškodujejo občutlji-
vo dojenčkovo kožo, saj je tri- do petkrat tanjša od 
kože odraslega človeka. Njihove lojnice in znojni-
ce pa tudi še niso dozorele. 

Pri negi dojenčka in otroka lahko prihranimo zelo 
veliko denarja, če se odločimo za nekaj kakovo-

stnih izdelkov. Ti so praviloma nekoliko dražji, a so 
zelo izdatni.

Še posebej problematični so izdelki z dodatki di-
šav, saj lahko te dišave izzovejo draženje kože in 
alergije. Prav zaradi tveganja za alergije izdelki za 
nego dojenčka praviloma niso tako zelo odišavlje-
ni kot izdelki za odrasle. Velika večina potrošnikov 
pa si želi imeti odišavljene izdelke, saj jih sicer 
sploh ne bi kupili, poroča IKW (Industrieverband 
Körperpflege und Waschmittel) iz Frankfurta.

Vonj po olju za dojenčka veliko ljudi spominja ozi-
roma ga zamenjuje z vonjem po dojenčku. Toda 
dojenčku ni treba dodajati vonjev, saj ima že sam 
po sebi enkraten in specifičen vonj. Morda pa pro-
izvajalci nimajo v mislih dojenčkov in otrok, ko 
izdelujejo kozmetiko zanje, saj je Nielsenova ana-
liza potrošnje pokazala, da je skoraj 60 odstotkov 
uporabnikov negovalne kozmetike za dojenčke 
starejših od 15 let.

Neodvisni ÖKO-TEST je v svoji obsežni akciji testi-
ral oziroma pregledal vrsto negovalne kozmetike 
za dojenčke in otroke. V testu jih je zanimalo, ali 
izdelki vsebujejo zaskrbljujoče, sporne in proble-
matične sestavine.

Otroški šamponi so se dobro odrezali. Testirali so 
jih 13, med njimi jih je bilo kar osem z oceno zelo 
dobro (Eco Cosmetics Baby & Kids Shampoo/
Duschgel; Logona Kids Shampoo & Duschgel; 
Lavera Baby & Kinder Shampoo Mandel; DM 
Drogerie Markt Babylove Shampoo itd.). Če-
prav vsebujejo naslednji šamponi Bübchen Kin-
der Shampoo, Cien Baby Shampoo, Johnson & 
Johnson - Penaten Baby Shampoo sporne se-
stavine, jim je ÖKO-TEST kljub temu podelil oceno 
dobro, kar pa ni v skladu z našimi merili. Dralle-
Garnier Ultra Beauty Shampoo & Balsam für 
Kinder je šampon, ki je bil ocenjen z nezadovolji-
vo, saj vsebuje policiklični mošus in formaldehid. 
Formaldehid je rakotvoren in že v manjših količi-
nah draži sluznice. Šamponi, ki se penijo, vsebuje-
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jo sporne polietilenglikole, ki lahko naredijo kožo 
bolj prepustno, zaradi česar je bolj izpostavljena 
zunanjim vplivom.

Med negovalnimi kremami se na žalost najde-
jo tudi takšne, ki vsebujejo PEG/PEG-derivate 
(npr. Penaten Baby Pflegecreme), več kot 10 
odstotkov parafinov, silikonov in sestavin iz naf-
te (Kaufmann`s Haut- und Kinder-Creme) ali 
snov Cashmeran (Bebe Zartpflege Zartcreme), 
ki se kopiči v telesu. Tudi snov Lyral (Leyhs Kinder 
– Gesichtscreme), ki povzroča alergije, so našli v 
kremi za nego otroka. Najbolje so se odrezale kre-
me, ki so narejene iz rastlinskega olja, ki otroško 
kožo negujejo na naraven način (Logona Baby 
Pflegecreme Ringelblume, Büibchen Calendu-
la Gesichtspflege Creme, Gebhardt Demeter 
Calendula Hautcreme, Weleda Calendula-Kin-
dercreme, Lavera Baby & Kinder Creme …).

V losjonih za umivanje znamke Bübchen, Se-
bamed in Penaten so našli PEG/PEG-derivate za 
penjenje. Preverili so 13 losjonov in ugotovili, da 
so nekateri izdelki ustrezni tudi za odrasle z ob-
čutljivo kožo, saj so dejansko bolj koži prijazni 
kot veliko število izdelkov za umivanje za odrasle. 
Kar dobro diši, ni nujno dobro tudi za kožo. Zato 
je lahko parfum v negovalni kozmetiki dodatna 
obremenitev za nežno otroško kožo. Oceno zelo 
dobro so prejeli Weleda Calendula Waschlotion 
& Shampoo, Rossmann Babydream Kopf-bis-
Fuß Waschgel, Dm Babylove Waschgel Kopf bis 
Fuß, Hipp Babysanft Waschgel Haut & Haar itd.

Med drugim so testirali tudi 24 kopeli za dojenč-
ke, 19 jih je dobilo oceno zelo dobro (Babydream 
Öl Pflegebad, Babylove Ölbad, Babylove Pfle-
gebad, Bübchen 2-Phasen Lotion Bad, Logona 
Kids Schaumbad, Lavera Baby & Kinder Ölbad, 
Logona Baby Pflegebad Ringelblume, Weleda 
Calendula Baby Cremebad itd.). Proizvajalci 
naravne kozmetike ne uporabljajo penil, zato jih 
tudi najbolj priporočajo. Ponovno so našli PEG/
PEG-derivate za penjenje v priljubljenih znamkah 
Bübchen in Penaten. 

Od devetih trdih mil za dojenčke in otroke jih 
je kar šest dobilo oceno zelo dobro (Rossmann 
Babydream Baby Seife, Dm-Drogerie Markt 
Babylove Seife, Weleda Calendula-Pflanzen-
seife itd.), saj ne vsebujejo spornih snovi, pri 
njihovi proizvodnji pa uporabljajo naravna olja. 
Mili Johnson & Johnson Penaten Baby Seife 
in Beiersdorf Nivea Baby Cremeseife vsebujeta 
več kot 10 odstotkov parafinov, silikonov in snovi 
iz nafte. Dišavo Lyral so našli v milu Nivea Baby 
Cremeseife, dietilftalat pa v Kappus-Riesa Sanft 
für`s Baby Pflege-Seife. 

nadaljevanje na naslednji strani ...
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Kreme za zaščito pred neugodnimi vremen-
skimi vplivi na osnovi naravnih olj zelo dobro 
varujejo otroško kožo pred vetrom in mrazom. 
Sem sodijo Rossmann Babydream Baby Wind- 
und Wettercreme, Dm Babylove Wind & Wetter 
Creme, Bübchen Wind & Wetter Creme. Weleda 
Calendula-Wind-und Wetterbalsam itd.). Le 
krema Johnson & Johnson Penaten Baby Wind 
& Wetter Creme vsebuje visok delež parafinov, 
silikonov in sestavin iz nafte. Z uporabo teh krem 
ne smemo pretiravati, saj bi v nasprotnem prime-
ru ovirali razvoj lojnic in koža bi izgubila naravno 
ravnovesje. 

Ponovno so se najbolje odrezale tiste negovalne 
kreme za uporabo v predelu plenic, ki negujejo 
kožo z naravnimi olji (Weleda Calendula Babyc-
reme in Bübchen Spezial Wundschutz Creme). 
Žal so dokazali vsebnost PEG/PEG-derivatov v kar 
petih od 11 testiranih izdelkov.

Pri nakupu bodite posebej pozorni na spodaj na-
vedene škodljive sestavine, ki se lahko nahajajo v 
izdelkih, označenih na deklaraciji, in se jim posku-
site povsem izogniti:
•	 Kemijske maščobe in naftni proizvodi: Pa-

raffin, Microcrystalline Wax, Dimethicone, Pe-
trolatum, Mineral Oil, Ceresin, Polyisobutene, 
Polydecene.

•	 Emulgatorji, kot je Polyethylenglykole, ali PEG/
PEG-derivati, črke »eth« v povezavi z neko 
številko, na primer, Ceteareth-33. Imenujejo se 
tudi Polyglykol, Polysorbate ali Copolyol.

•	 Formaldehidi se imenujejo Benzylhemiformal, 
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol (Bronopol), 
5-Bromo-5-nitro-1,3,-dioxane (Bronidox), Dia-
zolidinyl Urea, Imidazolidinyl Urea, Quaterni-
um-15, DMDM Hydantoin, Sodium Hydroxyme-
thylglycinate, Methenamine.

•	 Organske halogene spojine prepoznate po 
besedah »Bromo«, »Jodo« ali »Chloro«. Sem 
spada tudi Triclosan, ki deluje protibakterijsko.

Viri: ÖKO - TEST RATGEBER Kleinkinder Nr.07, Ba-
bypflegeprodukte – Mit Haut und Haaren; ÖKO 
– TEST KOMPAKT Kinder & Eltern, Nr. K 0904, Ba-
bypflege; ÖKO – TEST JAHRBUCH für 2010, Kinder & 
Familie, Es gibt viel zu entdecken

www.orexis.si
info@orexis.si

PAH – bližnjica  
do raka
Tekst: Christine Berk

Tri črke, za katerimi se skriva zelo 
resna težava. Ugotovitve ÖKO TEST-a 
so grozljive. Policiklični aromatski 
ogljikovodiki, t. i. PAH-i, se ne nahajajo 
zgolj v živilih, temveč tudi v nešteto 
vsakdanjih predmetih, od pnevmatik 
do otroške zobne ščetke.

PAH-i so organske spojine za katere ni dovolje-
ne varne meje, saj lahko že najmanjše količine 
vplivajo na razvoj raka, tveganje pa se seveda 
povečuje z večjim vnosom. 
Velike količine PAH najdemo v mesu pečenem 
na žaru. Prisotnost PAH-ov je bila dokazana tudi 
v drugih živilih, ki so bila izpostavljena dimu ali 
višjim temperaturam. Tako so jih našli tudi v su-
hem sadju, jedilnih oljih (olje iz oljčnih tropin), 
v prekajenih ribah in mesnih izdelkih, v svežih 
mehkužcih, suhih dišavnicah in začimbah, v 
praženi kavi, čokoladi in v praktično vseh preka-
jenih živilih. Lahko pa so tudi posledica onesna-
ženega okolja, na primer v ribah in ribjih proi-
zvodih zaradi razlitja nafte, ladijskega prometa 
ali celo v oljčnem olju zaradi nedavnega požara.
Razen deleža, ki ga vnašamo z nepravilno pri-
pravljeno in embalirano hrano, ga veliko kupi-
mo tudi v obliki različnih plastičnih izdelkov. 
Prisotni so v PVC talnih oblogah, žogah, sušilcih 
za lase, pnevmatikah in plastičnih škornjih.
Otroci so po vsej verjetnosti bolj ogroženi kot 
odrasli, saj zaužijejo v primerjavi z njihovo težo 
večjo količino hrane, plazijo se in se igrajo na 
tleh, skoraj vse predmete dajejo v usta in tako 
hitreje pridejo v stik z njimi. Tudi zunaj so bolj 
v stiku z onesnaženo mivko, zemljo in prahom. 
Najbolj neverjetno in skoraj že grozljivo pa je, 
da je PAH-e možno najti v obročkih za grizenje 
za dojenčke, v zobnih ščetkah za otroke, torej 
v predmetih, ki jih otroci dnevno večkrat dajo 
v usta. 
ÖKO TEST je v svoji študiji, ki je trajala od leta 
2004 do leta 2008, ugotovil in potrdil, da se 
PAH-i pojavljajo v vseh življenjskih okoliščinah. 
Torej je tudi na tem področju dobro biti čim 
»manj razvit« in kjer koli je mogoče posegati 
po naravnih materialih ter čim manj procesirani 
hrani.
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Zobki na vidiku
Čas izraščanja in izpadanja mlečnih zob 
zaznamuje precejšnji del zgodnjega 
otroštva. Pri nekaterih otrocih mineva 
brez večjih zapletov, pogosto pa 
izraščanje spremljajo tudi bolečine, 
otekline in občutljivost dlesni. 

V želji, da bi otrokom pomagali pri bolečinah, star-
ši neredko posegajo po protibolečinskih sredstvih 
ali preparatih, ki delujejo kot anestetik. Takšna po-
moč se lahko hitro izkaže kot uvod v nove, bolj 
kompleksne zdravstvene težave. Pri anestetičnih 
sredstvih pa obstaja dodatna nevarnost, da sred-
stvo dospe do sapnika oz. požiralnika ju omrtvi in 
tako onemogoči njuno normalno delovanje. 

Edina popolnoma naravna snov, za katero lahko 
rečemo, da pomaga in ne škoduje, je hialuronska 
kislina. Klinične študije sicer niso delali na dojenč-
kih, vendar so po uspešnem celjenju aft, zdravlje-
nju gingivitisov in postoperativnem okrevanju pri 
bolj obsežnih stomatoloških posegih ugotovili, 
da hialuronska kislina zelo pospešuje celjenje, 
zmanjšuje vnetje, krepi sluznice in pri vsem tem 
nima stranskih učinkov, saj gre za naravno sesta-
vino našega telesa. 

V Sloveniji poznamo pripravke s hialuronsko ki-
slino, ki jo uporabljamo za ta namen in so brez 
alkohola, konzervansov, barvil in dražečih snovi, 
pod imenom Gengigel. Na voljo so tudi priprav-
ki, namenjeni obnovi tkiv odraslih oseb, in jih 
praviloma uživamo v obliki praškov ali kapsul. 
Hialuronsko kislino srečujemo tudi kot sestavino 
kozmetičnih pripravkov ter v wellness ponudbi. 

mihec
izrascanje zob

Pred uporabo natančno 
preberite navodilo. 
O tveganju in neželenih 
učinkih se posvetujte 
z zdravnikom ali s farmacevtom.

baby gel

■  zmanjšuje otekline in krvavitve

■  deluje protivnetno

■  pospešuje celjenje in regenerira tkiva

■  je prijetnega mlečnega okusa

■  ne vsebuje alkohola in sladkorja

■  ne vsebuje barvil in konzervansov

www.medis.si

RECEPT ZA ZDRAVE OTROSKE DLESNIRECEPT ZA ZDRAVE OTROSKE DLESNI

HIALURONSKA KISLINA www.gengigel.si
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PETEK, 7. MAJ

DELAVNICA SPOZNAVANJA 
IN PRIPRAVE DIVJERASLIH UŽITNIH 
RASTLIN
Veržej, Babičev mlin na Muri, ob 14. uri
Cena za približno 5-urno druženje z Dariem 
Cortesejem in bližnje srečanje z divjeraslimi 
dobrotami znaša 22 EUR na osebo ter vključuje 
»divjo« malico in kosilo.
Prijave na: 031 214 045 ali delavniceszz@
gmail.com. Organizira: Združenje za obuditev 
celostnega človeka

SOBOTA, 8. MAJ

DELAVNICA SPOZNAVANJA 
IN PRIPRAVE DIVJERASLIH UŽITNIH 
RASTLIN
Turistična kmetija Žunko, Sredne 17, 
Bresternica pri Mariboru, ob 10. uri

Enako kot 7. maja.

SOBOTA, 8. MAJ

VOJNA ALI MIR Z 
BAKTERIJAMI
Planet TUŠ Koper, od 10. do 14. ure
Kaj predstavlja večjo grožnjo: bakterije v našem 
okolju in naših telesih ali sredstva, s katerimi se 
poskušamo pred njimi ubraniti?

Antibiotiki so nam uničili črevesno floro in 
povečali nevarnost, da zbolimo zaradi bakterij 
odpornih na antibiotike, do neslutenih 
razsežnosti. Močna čistila, s katerimi poskušamo 
dezinficirati svoje okolje nas lahko naredijo še 
bolj bolne. Katere bakterije so zares nevarne in 
kako jih lahko obvladamo na naraven način? 
Katerih bakterij nam primanjkuje in kako do njih?  

O naravnih rešitvah na področju zdravja in 
bivanja bosta predavali Sanja Lončar in Adriana 
Dolinar ob 10.30. Naravno proizvodnjo koristnih 
in užitnih bakterij bodo predstavila društva na 
stojnicah v avli Planeta Tuš.

PONEDELJEK, 10. MAJ

SVETOVNA KRIZA JE 
ODLIČNA NOVICA
Ljudska knjižnica Metlika, CBE 23, Metlika, ob 
18. uri

Vas je svetovna kriza pustila brez dela ali ogrozila 
vaše načrte? Svetovna kriza je in bo vedno in 
vselej priložnost. Če boste dojeli za kaj gre, se 
ji boste morda kmalu zahvalili. Spoznajte vzrok 
problema in odkrijte izvirno kodo rešitve.

Predavatelj: Rajko Škarič. Predavanje poteka v 
okviru projekta CVŽU Dolenjska in je brezplačno. 
Informacije in prijave: 07 30 61 390. Organizator: 
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj 

PONEDELJEK, 10. MAJ

SE NEGUJEMO ALI SI 
ŠKODUJEMO?
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj, 
Ul. Otona Župančiča 1, ob 18. uri

Iz dneva v dan odkrivamo vse bolj umazane 
zgodbe o lepotni industriji. Ali smo lahko lepe in 
negovane brez tveganja za zdravje? Ali si lahko 
barvamo lase brez tveganja, da bi zaradi tega 
dobile raka mehurja? Kako izbrati deodorante? 
Kako se izogniti pesticidom v zobnih pastah? 
Kako se pravilno zaščititi pred soncem in koliko 
zaščite je dovolj? Kaj se skriva za promocijskimi 
obljubami in kako to, da so najbolj oglaševane 
blagovne znamke pogosto na neodvisnih testih 
najslabše ocenjene in vsebujejo največ zdravju 
nevarnih sestavin? Predavateljica: Sanja Lončar

Predavanje poteka v okviru projekta CVŽU 
Dolenjska in je brezplačno. Informacije in 
prijave: 07 30 61 390. Organizator: Zavod za 
izobraževanje in kulturo Črnomelj

SREDA, 12. MAJ

RESNICE IN ZMOTE O 
MAŠČOBAH
Terme Snovik, predavalnica Hrast, ob 18. uri

Kako je možno, da vam margarine lahko dvignejo 

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

koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov

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 katere si prizadevamo v 
projektu »Skupaj za zdravje človeka in narave«. 

Za lažje razločevanje zato vse dogod-
ke, ki so v naši organizaciji, označuje-
mo s kompasom.
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holesterol, kljub temu, da ga ne vsebujejo? Kako 
je možno, da nekateri uživajo ocvirke, maslo 
in polnomastno mleko, imajo pa manj težav s 
holesterolom, kot tisti, ki so pozorni na vsak gram 
zaužite maščobe? Marsikaj, kar smo do sedaj 
vedeli o maščobah, nove raziskave izpodbijajo. 
Če bi radi vedeli več o tem, kako, kaj in zakaj jesti 
ter kako se na varen način znebiti presežnega 
holesterola, vas vabimo na predavanje Sanje 
Lončar in Rajka Škariča.

Organizira: Terme Snovik  - Kamnik d.o.o. Za 
člane Kluba zdravja je vstop prost. Vstopnina za 
zunanje obiskovalce je 5 EUR, za goste, ki so ta 
dan na kopanju pa 3 EUR.

ČETRTEK, 13. MAJ

KAKO BIODINAMIKI 
REŠUJEMO TEŽAVE Z GLIVICAMI IN 
KANDIDO
Domžalski dom (stara knjižnica) v Domžalah, 
Ljubljanska 58, ob 19. uri

Glivice so vse bolj pogosta nadloga na vrtovih, 
v kupljenih živilih in tudi v naših telesih. Se jih 
lahko rešimo? Predava: Sanja Lončar. Prispevek: 
3 EUR. Informacije: 041 323 249. Organizira: Ajda 
Domžale

SOBOTA, 15. MAJ

VOJNA ALI MIR Z 
BAKTERIJAMI
Planet TUŠ Celje, od 10. do 14. ure

Enako kot 8. maja v Kopru.

SREDA, 19. MAJ

KAKO S POMOČJO 
BIODINAMIKE PREMAGAMO 
OSTEOPOROZO
Zadružni dom Zadvor, Cesta II. grupe odredov 
43, Lj.-Dobrunje, ob 20. uri

Predava: Sanja Lončar. Informacije na: 041 364 
897. Organizira: Ajda Sostro

PETEK, 21. MAJ

SEMINAR ŠPORTNE MASAŽE
Higeja, Preglov trg 15, Ljubljana

25-urni seminar, ki poteka preko vikenda, 

koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov

organizira Higeja, šola za maserje in terapevte, 
vodi pa Jure Tušek, manualni terapevt in 
osteopat. Cena seminarja je 250 €.
Prijavite se lahko do 19. maja 2010. Prijave in 
informacije na tel: 01 54 63 201, GSM: 041 540 
942, www.higeja.si

SOBOTA, 22. MAJ

VOJNA ALI MIR Z 
BAKTERIJAMI
Planet TUŠ Maribor, od 10. do 14. ure

Enako kot 8. maja v Kopru.

PONEDELJEK, 24. MAJ

TEČAJ ANATOMIJE IN FIZIOLOGIJE
Higeja, Preglov trg 15, Ljubljana

15-urni tečaj usposabljanja za nacionalno 
poklicno kvalifikacijo maser in refleksoterapevt 
poteka med tednom od 17. do 21. ure. Prijave in 
informacije na tel: 01 54 63 201, GSM: 041 540 
942, www.higeja.si

PETEK, 28. MAJ

TEČAJ TERAPEVTSKE MASAŽE
Higeja, Preglov trg 15, Ljubljana

45-urni tečaj, v organizaciji Higeje, šole za 
maserje in terapevte, poteka med vikendom. 
Predavatelj na tečaju bo Jure Tušek, manualni 
terapevt in osteopat. 
Prijave in informacije na tel: 01 54 63 201, GSM: 
041 540 942, www.higeja.si

SOBOTA, 29. MAJ

VOJNA ALI MIR Z 
BAKTERIJAMI
Planet TUŠ Kranj, od 10. do 14. ure

Predavala bosta Anton Komat in Adriana Dolinar, 
ostalo pa je enako kot 8. maja v Kopru.

SOBOTA, 5. JUNIJ

DELAVNICA SPOZNAVANJA 
IN PRIPRAVE DIVJERASLIH UŽITNIH 
RASTLIN
Vojsko, ob 9.45 

Enako kot 7. maja. 
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NEDELJA, 6. JUNIJ

DELAVNICA SPOZNAVANJA 
IN PRIPRAVE DIVJERASLIH UŽITNIH 
RASTLIN
Medvode, ob 9.45

Enako kot 7. maja. 

PETEK, 11. JUNIJ

TEČAJ KLASIČNE MASAŽE
Higeja, Dijaški dom Koper, Cankarjeva ulica 
5, Koper

45-urni tečaj v organizaciji Higeje, šole za 
maserje in terapevte, poteka med vikendom. 
Predavatelj na tečaju bo Jure Tušek, manualni 
terapevt in osteopat. 

Po uspešno opravljenem izpitu udeleženci tečaja 
prejmejo diplomo, ki omogoča zaposlitev v 
kozmetičnih in masažnih salonih, zdraviliščih, 
hotelih, fitness centrih, na tujih potniških ladjah, 
v športnih klubih itd. Diploma iz usposabljanja 
omogoča tudi pridobitev nacionalne poklicne 
kvalifikacije (NPK) maser.

Vsi udeleženci tečaja so vpisani v register 
maserjev klasične masaže, voden v Higeji. Cena 
celotnega tečaja je 530 €. 

Prijavite se lahko do 09. junij 2010. Prijave in 
informacije na tel: 01 54 63 201, GSM: 041 540 
942, www.higeja.si

SOBOTA, 12. JUNIJ

USTVARJALNICA ZELIŠČNIH 
ČAROVNIJ IN ZDRAVE HRANE ZA 
OTROKE
Lunin festival, Park Tivoli, od 9. do 18. ure

Delavnica spoznavanja in priprave naravnih 
zdravil, pripravkov, priprava in pokušina zdrave 
hrane. Za otroke od 4. do 10. leta starosti.

Dan bo poln dogodivščin, veselja in zabave. 
Starši si boste lahko privoščili počitek v zavetju 
dreves in kotičkih z visečimi mrežami, medtem 
ko bodo otroci kreativno ustvarjali.

Več informacij na: zaobuditevcloveka@gmail.com 

Organizira: Združenje za obuditev celostnega 
človeka

Dogodki projekta Skupaj za zdravje človeka in narave so označeni s kompasom.
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Knjige projekta   
SKUPAJ  ZA ZDRAVJE ČLOVEKA IN NARAVE 

Raziskujemo, preverjamo, razmišljamo, 
čutimo, sprašujemo stroko in lastno 
vest. 

Mnoge teme presegajo obseg naših 
novic in predavanj. Zato smo jih teme-
ljito obdelali v obliki knjig.

Priročnik Vojna 
ali mir z baKTeri-
jami? je dragocena 
zakladnica konkretnih 
in preverjenih napot-
kov, ki smo jih zbrali 
v projektu Skupaj za 
zdravje človeka in 
narave. 

Menite, da veste, 
kaj je dobro za vaše 
kosti? V knjigi  
reSniCe in zmoTe 
o oSTeoPorozi vas 
čaka veliko presene-
tljivih ugotovitev in 

naravnih rešitev, ki 
vam lahko prihranijo 
veliko denarja in 
nepotrebnih luknjic 
v kosteh. 

Knjiga reSniCe in 
zmoTe o KanDiDi 
vsebuje dragocene 
odgovore, nasvete in 
tehnike, kako prepo-

znati in premagati 
razbohotene glivice 
v telesu in ponovno 
zaživeti s »polnimi 
baterijami«.

Resnice in 
zmote o 
osteopoRozi
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Sanja  Lončar 
Matjaž Kološa  Dario Cortese 
Adriana Dolinar

Resnice in zmote o osteoporozi
Nihče si ne želi zloma kolka, stegnenice ali zapestja. V želji, 
da bi ohranili prožne kosti, počnemo marsikaj – jemljemo 
različna prehranska dopolnila, kupujemo medicinske 
pripomočke, pripravljamo hrano iz živil, za katere nam 
zatrjujejo, da pomagajo pri  osteoporozi, in verjamemo 
farmaciji, da nam bo s svojimi pripravki lahko pomagala. Zato je še bolj šokantno spoznanje, da veliko tega, kar 

ponavadi počnemo, bolj škoduje, kot pomaga.  Ali ste vedeli, da večina mlečnih izdelkov (ne pa vsi) vzame telesu več kalcija, kot 

• 
ga prispeva? 
Razlog za težave s kostmi ni v pomanjkanju kalcija, temveč drugih »gradbenih 

• 
materialov«, brez katerih se kalcij ne more uspešno vezati. Skrajni čas je, da 

spoznate vlogo vode, silicija, vitamina K, vitamina D, cinka, bora, magnezija ... 
Ali ste vedeli, da lahko jemanje večine kalcijevih pripravkov osteoporozo celo 

• 
pospeši, ker poškodujejo črevesno floro in tako onemogočijo, da bi celo kalcij iz 

hrane uspešno prehajal iz črevesja v telo? Na kaj moramo biti pozorni pri izbiri, 

kdaj in kako kalcij jemati, da bomo imeli od njega koristi? Če so vas k nakupu spodbudili z besedami, da so ponujena prehranska dopolnila 

• 
naravna, organska, helatna, koloidna, ionska … in podobno, je skrajni čas, da 

izveste, kaj to pomeni in kakšna so možna zavajanja na tem področju.
Ali ste vedeli, da je za količino uporabnega kalcija v telesu bistvenega pomena 

• 
način priprave hrane? V knjigi vam bomo razkrili, kako iz enakih živil kot doslej 

dobiti neprimerno več rudnin. Ali ste vedeli, da tolikokrat ponovljena zgodba o pomanjkanju estrogena ne drži? 

• 
Pri večini žensk ga je danes preveč in z estrogenskimi pripravki le povečujemo 

neravnovesje. 
Tudi soja je lahko ali blagodejna ali škodljiva, odvisno od tega, kako je pridelana, 

• 
kako jo pripravljate in kako jo uživate. Ali ste vedeli, da neustrezna telovadba lahko dodatno izčrpa kalcij iz telesa?

• 

Na tej platnici je premalo prostora, da bi vam na kratko 
povedali, do kakšnih spoznanj vse smo prišli v dveh letih 
priprave knjige, ki jo držite v rokah. Zato vas vabimo, da si 
podrobneje ogledate njeno notranjost, nakup pa vam bo 
zagotovo prihranil veliko denarja in še več nepotrebnih 
luknjic v kosteh.

Osteoporozo pogosto prikazujejo kot neizogibno ceno, ki jo plačujemo za vse daljšo življenjsko dobo. 
Ko boste prebrali to knjigo, boste ugotovili, da naša leta prispevajo k težavam s kostmi le manjši delež.

Odsotnost duha, napačna prehrana, življenjski slog in pristop k zdravljenju različnih bolezni sodobnega časa so naši merljivi »grehi«, zaradi katerih trpijo med ostalim tudi naše kosti. 
Če se zdravite z glukokortikoidi, ki jih predpisujejo pri astmi, artritisu, boleznih pljuč, ledvic in jeter, presaditvi organov ali raku, lahko kot stransko škodo teh zdravil pričakujete tudi slabljenje kosti. 

Enako velja pri uživanju ščitničnih hormonov, zdravil proti epilepsiji, imunosupresivnih zdravil ter nekaterih zdravil, ki jih predpisujejo pri raku prostate in dojke.
V projektu »Skupaj za zdravje človeka in narave« se strinjamo z ugotovitvami Harvardske univerze, da je osteoporoza ena izmed civilizacijskih bolezni, pri kateri lahko storimo zelo veliko tudi brez zdravil. Vendar tudi naravne poti niso povsem varne. Na njih srečujemo vse vrste ovir v obliki finančnih interesov, polovičnih informacij in manipulacij. Upamo, da vam bo pričujoča knjiga kot smerokaz ob vaši poti olajšala iskanje lastne resnice.

V projektu »Skupaj za zdravje človeka in narave« iščemo naravne rešitve za težave, s katerimi se soočamo v sodobnem svetu. Namesto posledic nas bolj zanimajo vzroki. Namesto naštevanja ovir nas bolj zanima, kako se jim izogniti. Namesto iskanja krivcev raje prevzemamo lastno odgovornost za lastne odločitve. Namesto vpitja globalizacije bolj poslušamo šepetanje lastne vesti. 

Več o našem projektu, v katerem sodeluje več kot trideset nevladnih organizacij, lahko preberete na spletnem portalu www.zazdravje.net. Izdajamo tudi brezplačno glasilo »Skupaj za zdravje človeka in narave«, ki ga lahko poiščete vsak mesec v trgovinah z zdravo prehrano, zeliščnih prodajalnah, specializiranih trgovinah in drugih info-točkah, ki jih je v Sloveniji že skoraj tristo.

Do sedaj smo v okviru projekta izdali tudi priročnika Resnice in zmote o kandidi in Kako zmanjšati uporabo antibiotikov.    
info@zazdravje.net www.zazdravje.net

Skupaj za zdravje človeka in narave

Cena: 24,80 EUR

Knjige lahko kupite v vseh trgovinah z zdravo 
prehrano, trgovinah Sanolabor, izbranih knji-
garnah in na spletni strani: 
www.soncnatrgovina.com. 
Naročite jih lahko tudi na: 041 770 120 
ali knjiga.osteoporoza@gmail.com.

*že 5. 
ponatis!

*že 2. 
ponatis!

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

PETEK, 19. JUNIJ

SEMINAR MASAŽE Z VROČIMI 
KAMNI
Higeja, Preglov trg 15, Ljubljana

20-urni seminar, ki poteka preko vikenda, 
organizira Higeja, šola za maserje in terapevte, 
vodi pa Kristijan Zulle, fizioterapevt.

Z vročimi kamni masiranca masiramo, lahko pa 
jih tudi polagamo na izbrane točke telesa (trigger 
točke, čakre, akupresurne točke). Vroče kamne 
lahko uporabimo kot pripomoček pri izvajanju 
vseh vrst masaže.

Tečaj je namenjen maserjem in terapevtom, zato 
je pogoj za udeležbo na seminarju znanje vsaj 
ene od masaž!

Udeleženci seminarja prejmejo diplomo ter so 
vpisani v register terapevtov, ki ga vodi Higeja.

Cena seminarja je 250 €. Prijavite se lahko do 17. 
junija 2010. Prijave in informacije na tel: 01 54 63 
201, GSM: 041 540 942, www.higeja.si

PETEK, 2. – PETEK, 9. JULIJ

POLETNI SREDNJEVEŠKI TABOR
Ekološka kmetija „Na jasi“, Preska nad 
Kostrevnico

Počitniško druženje v prijetnem naravnem 
okolju, ob otroških viteških igrah, polstenju, 
poslušanju zgodb, rezljanju, nabiranju zdravilnih 
zelišč, pripravi srednjeveške hrane ob ognju, 
skrbi za živali, plesu in petju.

Program, ki ga že četrto leto oblikujejo izkušeni 
pedagogi z znanjem waldorfske pedagogike, bo 
otrokom omogočil izkušnje, ki so v sodobnem 
času vse bolj redke, družbi pa vse bolj potrebne.

Bivali bomo na kmetiji »Na jasi«, na južnem 
obrobju Posavskega gričevja, na poti od Litije 
do Čateža. Kmetijo obdaja neokrnjeno naravno 
okolje, z bližnjega griča se razprostira pogled od 
Snežnika do Pece.

Prijave in informacije: Primož Kočar, 031 311 225, 
primoz.kocar@sredina.org in Alja Venturini, 040 
298 723, alja.venturini@sredina.org

koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov

Pozor!
Društvo ima nov poštni in e-poštni naslov 
za vaša vprašanja in informacije o vplača-
nih prispevkih za pošiljanje novic. 

Da se vaša potrdila ne bi izgubljala med sto-
tinami elektronskih pisem, ki nam mašijo 
e-naslov info@zazdravje.net, vas naprošamo, 
da vsa sporočila na temo info točk, prispev-
kov za poštnino ter spremembe naslovov in 
e-naslovov od sedaj pošiljate na novi naslov:  
posljite.novice@gmail.com. 
Še vedno vam je na voljo tudi telefonska št.:  
041 770 120, vsak delovnik med 9. in 13. uro. 
Ker se projekt širi in je vse več ljudi, še enkrat 
objavljamo naslove za različna vprašanja: 
info@zazdravje.net - splošna vprašanja 
pošljite.novice@gmail.com - za prejemanje 
tiskanih in elektronskih novic 
hvar2010@gmail.com - za informacije in 
prijave za seminar Hvar 
knjiga.osteoporoza@gmail.com - za naročila 
knjige Resnice in zmote o osteoporozi

Bi želeli naše 
novice prejemati 

na dom?

Za dostavo novic na izbrani naslov, nakaži-
te vsaj 7 EUR prispevka za leto dni in sveže 
natisnjene novice bodo vsak mesec že prve 
dni prišle do vas ali tistih, ki jih boste izbrali.  
Prispevek nakažite na račun: 
Trr: 0201 1025 5748 080,  Prejemnik: Dru-
štvo ognjič, zapotok 54, 1292 ig, namen: 
Prispevek za obveščanje.

Banka nam žal ne nudi popolnih podat-kov poši-
ljateljev prispevkov, zato vas naprošamo, da nam 
pošljete kopijo plačane položnice, ali nam popolne 
podatke (ime, naslov, datum plačila) posredujete 
po e-pošti.  S tem boste zagotovili, da bodo obve-
stila nemoteno prihajala na vaš naslov. 
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Začimbe – zdravilo 
za vas in za vaš vrt
Tekst: Sanja Lončar in Sabina Topolovec

Pri načrtovanju vrta ne pozabite 
na začimbnice. Te navidezno manj 
zanimive rastline bodo poskrbele, da bo 
na vrtu in v telesu manj težav.

Rastline, ki jih lahko gojimo in jih je zelo koristno 
imeti so: drobnjak, peteršilj, zelena, koprc, ko-
marček, janež, bazilika, origano, majaron, šetraj, 
timijan, žajbelj in luštrek. Če vam klima dovoljuje, 
potem obvezno dodajte temu seznamu še lovor in 
sivko. 
Da bi spoznali dejansko moč začimbnic, jim mo-
rate pustiti, da si same priskrbijo vse, kar potre-
bujejo. Lepe, velike, gnojene bodo mogoče videti 
boljše, vendar v njih ne boste našli vsega, kar po-
trebujete za zdravje in dobro prebavo.
Že v osnovi je začimbam na vašem vrtu veliko 
bolje, kot bi jim bilo, če bi se same borile za svo-
je preživetje v naravi. Zato jih ne razvajajte. Naj 
bo vaša osrednja skrb, da jim najdete rastišče, ki 
bo čim bolj podobno tistemu, ki bi si ga v naravi 
izbrale same. Tako vam ne bomo svetovali geome-
trijsko urejenih zeliščnih vrtov ali postavitev vseh 
začimbnic na eno gredo. Takšen spored lahko na-
stane le v naših glavah in nima veliko skupnega 
s potrebami rastlin. S tem le povzročamo težave 
tako rastlinam kot sebi. 
In zakaj jih je dobro imeti na svojem vrtu?

Šetraj
V ljudski medicini se uporablja 
za krepitev prebavnih organov, 
predvsem želodca. Poleg tega 
naj bi ugodno učinkoval proti 
slabosti, kašlju in zasluzenju. 
Nasvet Hildegarde von Bingen: 
proti tresenju udov uporabite 
zelišče v kombinaciji z žajbljevim praškom in ku-
mino. Deluje tudi kot afrodiziak.
Pri pripravi hrane se po okusu in delovanju najbolj 
ujema s stročnicami. Preprečuje napenjanje in iz-
boljšuje okus teh jedi. Najbolje je uporabiti suhega 
in ga dodati proti koncu kuhanja.
Na vrtovih praviloma gojimo enoletnega, ki se bo 
naslednje leto sam zasejal iz semena. V gorskih 
predelih in na obali morja srečujemo tudi trajnico 
– šetraj, ki raste kot grmiček. 
Gojeni enoletni šetraj je bolj nežnega in svežega 
okusa. Z njim ni težav pri gojenju, tudi posušiti 
ga ni problem, aromo pa bo ohranil dolgo časa. 
Nabiramo ga pred cvetenjem, na dan za cvet, ker 
želimo ujeti trenutek, ko je vsebnost eteričnih olj 
največja.

Rožmarin
Rožmarin je rastlina, ki požene 
naš metabolizem in pospeši 
prebavo, zato ga tradicionalno 
dodajajo pri vseh »težkih je-
deh«. Ni nujno, da so to le pe-
čenke, tudi gobice, testenine, 
smetanaste omake in podobno 
nas znajo narediti zaspane, zato bo rožmarin do-
bro učinkoval tudi pri teh jedeh. Zaželen je tudi pri 
krompirju, ker s svojo toploto blaži hladilno učin-
kovanje krompirja. 
Za kompleksnost arome v rožmarinu poskrbi do 
2,5 % eteričnega olja v rastlini, ki v večji meri se-
stoji iz cineola, kafre in alfa-pinena. Gre za eterična 
olja, ki močno zbujajo, krepijo našo pozornost in 
ogrevajo telo. 
V ljudski medicini je rožmarin vsestransko upora-
ben, pripisujejo mu številne dobrodejne učinke: 
pomirja krče, spodbuja apetit, ubija klice, pospe-
šuje prekrvitev. Pomaga tudi pri letargiji in one-
moglosti. Tudi v TKM se rožmarin uporablja pri 
onemoglosti, pa tudi pri migreni in glavobolu. 
Rožmarin je hrana za srčni, pljučni in vranični či, 
aktivira či osrednjega „grelca“ in prežene mraz. Po 
ayurvedi rožmarin zmanjša vato in kapho in pove-
ča pitto. 
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Rožmarin je občutljiv na mraz, vendar ga lahko 
gojimo kot enoletnico ali poiščemo sorte, ki so na 
mraz bolj odporne in z nekaj zaščite preživijo tudi 
na naših vrtovih. 

Bazilika
Znanih je več kot deset vrst 
sladko aromatične bazilike – 
razlikujejo se po jakosti okusa, 
njihovem poprastem in svežem 
limonastem okusu.
Bazilika sodi v družino ustnatic 
in verjetno izvira iz Indije. Ete-
rično olje bazilike je zelo kompleksne sestave. Šest 
različnih sestavin – cineol, linalol, citral, metilkavi-
kol (estragol), eugenol in metilcinamat, je priso-
tnih v različnih količinah.
Poleti uporabljamo svežo, presežke pa takoj na-
močimo v olivnem olju in tako ujamemo njeno 
čudovito aromo tudi za dolge zimske dni. Lahko jo 
tudi zmeljemo in zmešamo z olivnim oljem, pista-
cijami, soljo in parmezanom (pesto). Posušena iz-
gubi del eteričnih olj, vendar je še vedno zanimiva 
in uporabna začimba. Na vsak način pa je baziliko 
dobro v jed dodati šele proti koncu kuhanja, da se 
ne izgubi njena aroma.
Bazilika pomirja živčni sistem in deluje dobrodejno 
pri želodčnih težavah. Po ayurvedi bazilika poveča 
pitto ter zmanjšuje vato in kapho. TKM ji pripisuje 
skrb za srce, pljuča in želodec. Tonizirala naj bi jang 
teh organov in povrhu učinkovala toplo. Svoje me-
sto najde tudi v afrodizični kuhinji.

Drobnjak
Svež drobnjak je na voljo skoraj 
skozi vse leto. Ni zahteven za 
gojenje in ga v naravi pogosto 
srečujemo tudi v divjih oblikah. 
Vsebuje veliko vitamina C in A, 
pa tudi sicer je po svoji sestavi 
zelo podoben svojima sorodni-
koma čebuli in česnu.
Če je kakovosten, je tudi posušen lahko zelo aro-
matičen. Še bolje je svežega narezati in hitro za-
mrzniti. Tako odlično ohrani aromo in ga lahko v 
zimskih mesecih enako kot svežega dodamo že 
pripravljenim jedem. 
Tudi za drobnjak velja, da ga je za spravilo dobro 
porezati na dan za cvet, ko je njegova aromatič-
nost največja. Za sprotno uporabo ga lahko reže-
mo ne glede na koledar, zagotovo pa bomo opazi-
li, kako ga je npr. v dneh za korenino treba narezati 

precej več za enak učinek v hrani.  
Drobnjak se zaradi svoje sveže arome odlično 
poda k solatam in mlečnim izdelkom, kot npr. jo-
gurtu, skuti ali kisli smetani. 
V telesu spodbuja presnovo in očiščuje. V TKM se 
uporablja pri impotenci in pomanjkanju energije. 
Po svoji sestavi sodi tudi med naravne antibiotike.

Majaron
Majaron je tako rekoč starej-
ši brat origana. Oba izvirata iz 
družine ustnatic, zato sta tudi 
po videzu zelo podobna. Pa 
vendar med njima kljub sorod-
stveni vezi ni pričakovanega 
ujemanja. V kuhinji zato drži 
pravilo: ali ena ali druga začimba. Majaron ima 
občutno bolj milo in nežno aromo kot origano, v 
primerjavi z njim je njegov okus manj oster in bolj 
sladkast. Njegova nežna aroma se dobro poda 
h krepkim zimskim jedem, npr. krompirjevi juhi 
ali težji mesni hrani. Izvrsten je v jedeh iz zelja in 
stročnic, njegova blago sladka aroma pa pride do-
bro do izraza tudi v solatah in svežem siru.
Majaron je zelo primeren za sušenje. Posušeni 
listki morajo biti sivo zelene barve, puh na listkih 
pa še vedno viden. Ne glede na to, ali uporabljate 
svež ali suh majaron, ga je bolje dodajati proti kon-
cu kuhanja, da ne izgubi svoje arome.
Majaron se dobro ujema z lovorovim listom, bri-
nom, timijanom, žajbljem, rožmarinom, česnom 
in papriko. Kot rečeno pa ga ne kombiniramo z 
origanom.
Že Grki so gojili majaron tudi kot zdravilno zelišče 
in ne zgolj kot začimbo. Veljal je kot spodbujeva-
lec spolne sle. V ljudski medicini se poparki iz ma-
jarona uporabljajo proti senenemu nahodu in za 
pospešitev počasne prebave. Majaron velja tudi za 
„žensko“ zelišče in se uporablja pri težavah z men-
struacijo. Po ayurvedi so osnovne značilnosti ma-
jarona lahko, suho in ostro – telo naj bi segreval, 
zmanjševal vato in kapho ter povečeval pitto. Po 
TKM naj bi iz glave in pljuč izločal vlažnost in sluz. 
Poleg tega greje vranico, želodec in maternico in 
premika krvni in jetrni či. 

Peteršilj
Skorajda je ni jedi, v katero se 
ne bi prilegel peteršilj. Morda 
ravno zato sodi med tiste za-
čimbe, ki so v srednjeevropski 
kuhinji povsem nepogrešljive. 
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Ali pa je to morda povezano s tem, da ima peteršilj 
sposobnost okrepiti okus ostalih zelišč. 
Peteršilj spada v družino kobulnic in je na razpola-
go v dveh sortah: kodrasti peteršilj ima manj mo-
čan vonj od svojega sorodnika s širšimi in gladkimi 
listi, ki vsebuje tudi več eteričnega olja. Kljub temu 
je sestava eteričnega olja pri obeh vrstah skoraj 
enaka. Glavne sestavine (10-30 %) so miristicin, 
limonen in 1,3,8-p-mentatrien. 
Svež peteršilj je na voljo skoraj vse leto. Zelo do-
bro ga ohranimo v olju ali narezanega in globoko 
zamrznjenega. Najbolje ga je dati v vrečke in ga 
razporediti tako, da plast ni debelejša od enega 
centimetra. Tako boste »ploščo« zmrznjenega pe-
teršilja najlaže lomili in dodajali jedem, kjer želite 
okus svežega peteršilja. Če ga želite sušiti, izberite 
dneve za cvet, da ohranite aromo. 
V ljudski medicini ima peteršilj pomembno vlogo. 
Korenina naj bi pomagala pri menstruacijskih kr-
čih, pri protinu in revmi ter skrbela za čist zadah. 
Pri nategnjeni mišici, piku ose ali čebele si z njim 
pomagate tako, da si na obolelo mesto položite 
zdrobljene lističe peteršilja. Pri prekomerni upo-
rabi lahko peteršilj po ayurvedi zmanjša vato in 
kapho ter poveča pitto. Njegov energetski učinek 
naj bi bil rahlo ogrevalen. V TKM peteršilj povezu-
jejo z elementom lesa in mu prav tako pripisujejo 
ogrevalni učinek. 

Timijan 
Vrtni, poljski in citronski timijan 
so najbolj znane sorte izmed 
mnogih različnih timijanov. 
Vrtni in poljski timijan sta ne-
pogrešljiva v francoski kuhinji 
in njihovih enolončnicah. Timi-
jan se izvrstno ujame s čebulo, 
vinom in pivom. V pečici pečen por, pripravljen z 
maslom, belim vinom in z obilo timijana, je zelo 
okusen in je izvrstna priloga h katerikoli jedi. Nad-
vse okusne jedi dobimo tudi, če to mediteransko 
začimbo uporabimo s paradižniki, gobicami in 
krompirjem. Citronski timijan ima še bolj svež 
okus, takšna jed ima aromo po limonah – če želite 
svoje prijatelje pogostiti s čisto posebno sadno so-
lato, ji dodajte nekaj citronskega timijana.

Prav pri timijanu je mogoče zelo dobro izmeriti, 
kako podnebje in opravila ob pravem času vpli-
vajo na vsebnost zdravilnih učinkovin. Tako lahko 
vsebnost eteričnega olja v timijanu znaša od 0,75 
do 6,5 % (kar pomeni skoraj osemkrat večji poten-
cial, če ga gojite na pravem mestu in nabirate ob 
pravem času). Glavni sestavini timijana sta fenola 
timol in karvakrol.
Ker je pri timijanu nadvse pomembno tudi njego-
vo antibiotično delovanje, ga je koristno dodati že 
na začetku kuhanja (posebej pri mesnih jedeh), da 
temeljito opravi svojo dezinfekcijsko nalogo. 
Dobro se ujame z baziliko, česnom, čilijem, še-
trajem, lovorovim listom, majaronom, origanom, 
papriko, peteršiljem, rožmarinom, klinčki, muška-
tnim oreškom.
Timijan je znano in priljubljeno domače zdravilo, 
ki se uporablja predvsem pri boleznih zgornjih 
dihalnih poti, kot npr. bronhitis, seneni nahod in 
astma. V ljudski medicini ga poleg tega priporo-
čajo za spodbujanje teka in prebave. Po ayurve-
di timijan zmanjšuje pitto ter povečuje vato in 
kapho. TKM glede učinkovanja loči med svežim in 
suhim timijanom: medtem ko svež timijan sodi k 
elementu ognja in učinkuje toplo, se njegova suha 
različica uvršča pod element kovino, ima pa kljub 
temu ogrevalni učinek. Ker deluje pomirjevalno, 
ni priporočljiva začimba za tiste, ki že trpijo zaradi 
nizkega krvnega tlaka. 

Listne uši na pohodu
Novice, da so na va-
šem vrtu mladi po-
ganjki, ne poznate le 
vi. Tudi uši so o tem 
dobro obveščene. 
Tako kot vi komaj 
čakate pomlad, da 
začnete pridelovati 
hrano, to počnejo tudi 
mravlje. Iščejo dobro 
lego, da si zasejejo uši, 
in jih potem pravoča-
sno pridejo pobrat. 
Temu se težko izogne-
mo, lahko pa s pridelovalkami uši sklenemo do-
govor in si razdelimo teren. V praksi to pomeni, da 
je potrebno ušem omogočiti boljšo ponudbo, kot 
so vaše izbrane rastline. Nekaj plevelov je ušem 
še posebej slastnih, zato bi jih bilo nespametno 
populiti: predvsem se navdušujejo nad osati in 
kamilicami. Če jim boste to pustili za pašo, bodo 
vašo zelenjavo pustile pri miru. Drugi pomembni 

Zveza Ajda
Zveza društev za biološko - dinamično 
gospodarjenje Ajda - Demeter Slovenija
http://www.zveza-ajda.si; tel.: 01 721 48 00
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ukrep je, da poskrbite, da vaša zelenjava ne 
bo preveč sočna. Če so rastline preveč gno-
jene, imajo zelo sočne mlade poganjke, ki se 
jim tudi uši ne morejo upreti. Zelenjava, ki 
raste z normalnim tempom, je manj slastna, 
ker pravočasno razvije tudi zaščitne grenči-
ne, ki jih uši ne marajo. Zato si na vrtu lahko 
pomagamo tako, da rastline poškropimo z 
vodo, v kateri smo en dan namakali koprive. 
To pospeši »zapiranje« površine listov. S tem 
spodbudimo dozorevanje površine listov in 
ušem ni več tako slastno ugrizniti v njih. 
Če so bile koprive namočene daljši čas, po-
tem te vode nikakor ne smete uporabiti za 
škropljenje ali zalivanje po rastlini, ker jo bo-
ste »skurili«. Gnojilo iz kopriv je uporabno za 
gnojenje, vendar ga škropimo zelo skrbno, 
da se ne dotaknemo zelenega dela rastlin. 
Najbolje ga je uporabiti po dežju ali po za-
livanju. 
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31

primerno 
za plod

ščip

primerno 
za list

padajoči 
lok

primerno 
za presajanje

neugodno

primerno 
za korenino

mlaj

primerno 
za cvet

dvigajoči 
lok

maj 2010
Setveni koledar 

legenda

Čas za  
presajanje:

od 16. 5. ob 21.00 
do 28. 5. ob 22.00 

Podatki so vzeti z dovoljenjem avtorice iz Setvenega priročnika Marije Thun za 
leto 2010, ki ga v Sloveniji izdaja v neskrajšani obliki Založba AJDA, Vrzdenec, 
Tel.: 01/754 07 43

Kar sejete, to žanjete!
Ta rek ima veliko pomenov. Med drugim 
se v teh majskih dneh odloča tudi o tem, 
koliko težav lahko pričakujete na svojem 
vrtu. Če imate zdrava semena in sadike, če 
ste zemljo obdelali v pravem trenutku in 
če ste pri izbiri časa za setev upoštevali se-
tveni koledar, si lahko obetate manj težav 
in več pridelka. 
Preveč ljubezni zna škodovati tudi rastli-
nam, zato bodite še posebej pri začetku 
rasti pozorni, da ne zalivate preveč. Bio-
dinamiki zares zelo malo zalivajo svoje 
vrtove. Vse postorijo, da bi rastline razvi-
le čim bolj globoke korenine in bi si tako 
v sušnem obdobju znale same poiskati 
vodo. Tudi hranila iščejo v globinah tal in 
od tam prinašajo zakladnico vse bolj red-
kih rudnin, ki jih naši sodobni hrani moč-
no primanjkuje. 
Ne skrbite, da boste lačni – ne potrebujete 
tone pridelka. Potrebujete pa prav te dra-
gocene rudnine, antioksidante in mnoge 
zdravilne učinkovine, ki jih lahko dobite le 
od rastlin, ki so znale same  poskrbeti zase. 
Če že morate zalivati, zalijte enkrat obilno 
in pustite koreninam da »tečejo« za vodo. 
Nikakor ne zalivajte več dni zaporedoma 
po malem, ker boste s tem oblikovali pli-
tev koreninski sistem, ki bo vso sezono 
odvisen od vaše intenzivne nege.  
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Zeleni paket vsebuje: 
•	2	nočitvi	v	dvoposteljni	sobi
•	EKO	zajtrk	in	večerja,	pripravljena	v	kuhinji	Hrast
•	izposoja	kolesa	in	palic	na	nordijsko	hojo
•	obisk	ekološke	kmetije
•	energetska	masaža	z	vročimi	svečami
•	kopanje	v	termalnih	bazenih
•	obisk	savn	dvakrat	dnevno

Informacije	in	rezervacije
na	tel.	št.:	01 83 44 100.	
www.terme-snovik.si

Zeleni vikend 
v EKO Termah Snovik

Termini:
4. 6. – 6. 6.

18. 6. – 20. 6.

Cena  
na osebo:

146 €
Otroci	do	4.	leta	bivajo	brezplačno
otroci	od	4.	do	12.	leta	-	50% popust

Kuharija s Hvara v 
Tuhinjski dolini
Pomladni del naših seminarjev na 
Hvaru, ki se je pravkar zaključil, je bil 
tokrat še posebej zanimivo obarvan. 
Gostili smo namreč direktorico in 
glavnega kuharja Term Snovik in s 
slednjim smo v naši kuharski ekipi 
izmenjali veliko izkušenj in novih znanj.  

Martin je med drugim mojster palačink na tisoč 
in en način, z našo pomočjo pa je v svoj repertoar 
dodal še takšne brez jajc in bele moke. 

V Termah Snovik si že od samega začetka prizade-
vajo na različne načine poskrbeti za zdravje svojih 
velikih in malih gostov, zato so začeli uvajati v svoj 
jedilnik tudi vse več jedi iz ekoloških živil, pripra-
vljenih po načelih zdrave prehrane. 
Po našem skupnem druženju pod hvarskim son-
cem pa smo prepričani, da se bo v njihovi ponud-
bi znašel tudi marsikateri recept iz naših Novic in 
knjig. Ko boste naročali, tako recite le, da bi nekaj 
iz »hvarske kuhinje« …  
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regionalne novice in dogodki stran ureja: Katja Podergajs [katja@metafora.si]

DRUŠTVO AJDA SOSTRO
SREDA, 19. MAJ 
KAKO LAHKO Z BIODINAMIKO
POZDRAVIMO OSTEOPOROZO 
Zadružni dom Zadvor, Cesta II. grupe odredov 43, 
Lj.-Dobrunje, ob 20. uri. Predava Sanja Lončar. 

NEDELJA, 30. MAJ
KMEČKI PRAZNIK V ZADVORU
Zadružni dom Zadvor, Cesta II. grupe odredov 
43, Lj.-Dobrunje, ob 10. uri.
Društvo Ajda Sostro sodeluje na razstavi. 
Imelo bo tudi stojnico za promocijo biodina-
mike. Organizator prireditve je Društvo žena in 
deklet Ljubljana Moste-Polje.
Informacije za vse dogodke na: 041 364 897.

DRUŠTVO AJDA DOMŽALE
ČETRTEK, 13. MAJ 
KAKO BIODINAMIKI REŠUJEMO 
TEŽAVE Z GLIVICAMI IN KANDIDO
Domžalski dom (stara knjižnica) v Domžalah, 
Ljubljanska 58, ob 19. uri
Predava: Sanja Lončar, vodja projekta Skupaj za 
zdravje človeka in narave. Prispevek: 3 EUR
Informacije: 041 323 249

Vabljeni v Svetovalni Kotiček 
Združenja za obuditev 
celostnega človeka

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

Vabljeni, da svoj termin brezplačnega sveto-
vanja pravočasno rezervirate. Svetovala vam 
bo Adriana Dolinar, soavtorica knjig Resnice 
in zmote o kandidi, Resnice in zmote o oste-
oporozi in priročnika Vojna ali mir z bakteri-
jami.

Novost! Svetovalni kotiček v maju je poleg 
rednega programa namenjen tudi celostni 
in naravni podpori ob najpogostejših teža-
vah naših otrok (kronični prehladi, angine, 
alergije, prebavne motnje, težavam s sečili ... 
težavam z glivicami). Oglasite se lahko tudi 
vse, ki bi si ob težavah v nosečnosti (slabost, 
bruhanje, alergije, glivična vnetja, prebavne 
težave, težave s sečili, prehladi ...) želele po-
magati na naraven in celosten način.

Svetovanja bodo:
•	 10. 5. v Sanolaborju na Cigaletovi v Lju-

bljani, tel.: 01 439 79 80
•	 19. 5. v Čajarni na Glavnem trgu 17 v 

Novem mestu, tel.: 040 399 353
•	 27. 5. v Hiši narave v Krškem, 

tel.: 041 609 271
•	 28. 5. v Sanolaborju v Postojni, 

tel.: 05 720 36 10

Projekt »VRT ZA SRCE«
Društvo MULE z letošnjim aprilom organizira za-
nimiv projekt, ki bo trajal do septembra, temelji 
pa na odprtem sodelovanju pri ustvarjanju la-
stnih vrtnih pridelkov:

Vabimo vas, ki vrt imate, da posodite del vrta  in 
postanete mentor nekomu, ki si želi pridelovati 
zdravo svežo hrano in se kaj novega naučiti. Va-
bimo vas, ki vrta nimate, da se nam javite in se 
to sezono učite o pridelavi hrane na slovenskih 
vrtovih s pomočjo mentorjev prostovoljcev.

Mi vas povežemo in ko nam posredujete vaše 
podatke v prijavnici, vam posredujemo:
•	 Dogovor o načinu in pogojih brezplačne 

uporabe dela vrta in
•	 Navodila za ekološko pridelavo,

uredimo pa tudi nezgodno zavarovanje. 

Več o projektu najdete na spletni strani 
www.srcemepovezuje.si/drustvo-mule ali na 
051 314 515. 

Pekarna rajska jablana
Pekarna rajska jablana 

išče slaščičarja/-ko ali 
peka ali nekoga, ki 

se je pripravljen tovr-
stnih veščin naučiti.
Prijave sprejemamo 

na: Trgovina Jablana, 
BTC, Šmartinska 152, 
Ljubljana, ali na: 031 

506 801.
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