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Se boste ujeli?



Finančna sredstva nam ne 
omogočajo pokrivanja stroškov 
pošiljanja na individualne 
naslove. Če bi želeli naše novice 
prejemati na dom,  
prosimo za prispevek, ki ga nakažete na:
TRR: 0201 1025 5748 080
IBAN: SI 56 0201 1025 5748 080
BIC BANKE: LJBASI2X
KODA NAMENA: OTHR
Prejemnik: Društvo Ognjič, Zapotok 54, 1292 
Ig
Namen plačila: Prispevek za obveščanje
Sklic: datum plačila (npr.: 23012012)

Priporočamo se za 7 EUR (letna naročnina, 10 
številk) ali več. Vsak prispevek (tudi manjši) nam 
pride prav, da lahko še naprej širimo mrežo 
vrtcev, šol, novinarjev, zdravstvenih ustanov in 
drugih, ki jim pošiljamo naše novice. Prispevke 
lahko pošljete tudi v obliki poštnih znamk A.
V kolikor plačnik ne bo tudi prejemnik novic, 
nam po telefonu (041 770 120), pošti ali e-pošti 
(posljite.novice@gmail.com) sporočite naslov, na 
katerega naj pošljemo novice. 

Bi želeli 
prejemati 
naše novice?

UPOKOJENCI IN 
ŠTUDENTJE IMAJO 
POSEBNE POPUSTE 

UPORABNIKI 
KARTICE KALČICA 
UŽIVAJO UGODNOSTI: 

  imajo redne in takojšnje 
popuste na izbrane 
akcijske artikle,  
    sešteva se jim vrednost 
nakupov in lahko koristijo 
doseženi mesečni popust,  
  deležni so raznih 
ugodnosti in popustov 
pri storitvah za zdrav 
življenjski slog,   
   deležni so brezplačnega 
strokovnega svetovanja 
o zdravem načinu 
prehranjevanja, 
   lahko uporabljajo osnovno, 
partnersko, študentsko ali 
upokojensko kartico, 
   naročeni so na Kalčkove 
e-novice. 
    v mesecu, ko imajo rojstni 
dan, prejmejo bon za 
poseben 10% popust

Pridružite se Kalčkovi skupnosti!  

Članstvo je brezplačno in brez obveznosti.

www.kalcek.si

Nova TV-ODDAJA ZAZDRAVJE!
Majska oddaja Zazdravje bo posvečena zdravju 
otrok. Od zdaj naprej si lahko oddajo ogledate 
12-krat na mesec na televizijskih postajah RTS in 
TV Veseljak. 

Natančen spored in celoten arhiv oddaj si lahko 
ogledate na www.zazdravje.tv

Odgovori uganke s 24. strani: 1. boraga, 2. korenček, 
3. ognjič, 4. rdeča pesa, 5. solata "hrastov list", 6. pa-
stinak, 7. redkvica, 8. paradižnik



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

Odvisni? Kje pa!
Besedo odvisnost običajno uporabimo za ose-
be, ki ne morejo prenehati s kajenjem, popiva-
njem ali z uživanjem različnih drog. Zlasti alko-
hol je ena izmed večjih težav Slovencev, ki jih 
poznamo in celo merljivo priznavamo. Tisto, 
o čemer se manj govori, so družbeno zažele-
ne in sprejete oblike odvisnosti, ki po svojem 
uničujočem učinku na posameznika in družbo 
niso nič manj destruktivne. Prenajedanje ali 
bulimija in anoreksija, odvisnost od družabnih 
omrežij, spolnih odnosov, dela, obsedenost 
z mladostnim videzom, mnenjem, ki ga ima-
jo drugi o nas itd. so le nekatere izmed oblik 
odvisnosti, ki jih pogosto imenujemo z lepimi 
imeni ter so celo sinonim uspešnega in kako-
vostnega življenja v današnjem času. 

Zato se je prav teh oblik odvisnosti veliko tež-
je osvoboditi. »Lepotna operacija vam bo po-
vrnila samozavest,« se glasi promocija klinike 
za plastično kirurgijo – pravilneje bi bilo, če bi 
povedali: »Plačali boste x000 evrov, da boste 
postali še bolj odvisni od svojega zunanjega 
videza.« Managerske šole vas vabijo v svoje vr-
ste, da boste še bolj uspešni … Tudi to bi mo-
rali imenovati pravim imenom: »Plačali boste 
x000 evrov, da boste postali še bolj odvisni od 
svojega uspeha in svoje vloge, s katero se bo-
ste postavljali pred drugimi.« Imate 3.000 pri-
jateljev na Facebooku? Imenujte to s pravim 
imenom – nimate prijetaljev, ki bi jim lahko 
pogledali v oči in z njimi podelili svoje dobre 
in slabe trenutke, zato ste odvisni od virtual-
nega družabnega omrežja, za katerega vsak 
dan zapravite nekaj ur svojega življenja. 

Želite, da nadaljujem? Ne bom. Raje vidim, 
da vsi skupaj prenehamo … Bi se lahko rešili 
vseh oblik odvisnosti hkrati? Nič lažjega, če 
se bomo začeli namesto z oblikami ukvarjati 
z vzroki. Vse odvisnosti imajo isti vzrok – in če 
ga boste prepoznali, ozavestili ter se ga lotili, 
boste iz življenja odvisnika končno zakorakali 
v življenje svobodnega človeka. 

Sanja Lončar, urednica
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izkorišča tiste, ki so pripravljeni nenehno 
loviti korenček na palici. Ta odvisnost ima 
milijon pojavnih oblik – eni se ženejo za de-
narjem, drugi za priznanji, tretji za številom 
oboževalcev, četrti za številom volivcev itd. 
Na poti do tega postajajo odvisni od kave, 
pomirjeval, tobaka, poživil, vitaminov in raz-
ličnih pripomočkov … Vse za to, da jim telo 

služi pri doseganju zastavljenega cilja. Vsi pa 
so enako nesrečni – ker so za svojo srečo po-
stavili pogoj doseganja določenega, na žalost 

minljivega cilja. Če ga dosežejo, jih preplavljajo 
skrbi: »Kaj če ne bo trajalo?« Če ga ne dosežejo, 

pa se ženejo še bolj. 

Odvisni od videza
Če so vas naslovnice in hollywoodski »kastingi« 
prepričali, da vas je v bokih preveč in v oprsju 

premalo, bo vaše mnenje o vas samih vse bolj od-
visno od pogledov okolice. Za: »Oh, kakšna mrha,« 

boste pripravljene stiskati in poudarjati svoje prsi v 
nezdravih nedrčkih, kemično obdelovati svoje telo, 

da bo gladko, prave barve in brez celulita. Pri moških 
je logika enaka, le da je lokacija pogledov drugače 
razporejena. Nekatere ženske polovico plače name-

njajo garderobi in kozmetiki, s katero bodo imele fa-
talne trepalnice, senzualne ustnice, brezhiben ten in 

lase takšne, da jih seveda vsi opazijo. Če tega denarja 
ne morejo prislužiti same, potem 

bodo poiskale bogatega spon-
zorja, s katerim so celo pri-
pravljene trpeti v zakonu, da 

bi le telesu prihranile vsak znak 
staranja. In ko se bo notranja žalost 

vse bolj prebijala na površje, bodo lepotni kirurgi 
ponudili, da jim izdelajo večni nasmeh. Takšnega, 
kakršnega mnoge naše dive že imajo in jih kot 
v črni komediji spremlja tudi na pogrebu svojih 
bližnjih. 

Grotesknost odvisnosti od zunanjega videza je 
pri nekaterih morda zelo opazna, vendar ne na-
sedajmo prehitro. Ne obstajajo manjše ali večje 
odvisnosti, tako kot ne obstajajo manjše ali večje 
nosečnosti. Ali ste ali niste. 

Dokler je vaše počutje odvisno od besede »če«, 
ste odvisni …

Odvisni od vremena?
»Če bo jutri slabo vreme, bo propadel vikend« – 
to neumnost pogosto slišim z radijskih valov, kot 
da so voditelji plačani, da programirajo cel narod 
v odvisnost od vremena. In kaj, če bo deževalo? 
Kaj sploh je slabo vreme? Za koga? In zakaj bi bilo 
vaše počutje odvisno od vremena? Ali ste kdaj 
odkrili užitek sprehoda po dežju? Ali poznate 

Uvodnik vam ne da miru in se 
sprašujete, na kateri splošni vzrok sem 
mislila, ko sem zapisala, da imajo vse 
odvisnosti le en vzrok?

Vse naše odvisnosti nastanejo takrat, ko sprejme-
mo in ponotranjimo pogojevanje ljubezni. 

Torej ko iz katerega koli razloga sami odrinemo od 
sebe lastno brezpogojno ljubezen in jo začnemo 
iskati drugje.

Odvisni od uspeha?
Če ste pogoltnili trnek, da morate biti uspešni, 
da bi se imeli radi – potem vam bo seveda zelo 
pomembno mnenje vaših učiteljev, staršev, sode-
lavcev in nadrejenih ter se boste gnali in dokazo-
vali svojo uspešnost, četudi boste s tem uničevali 
sebe, svoje zdravje, svoje odnose in življenje svo-
jih otrok. Je to odvisnost – seveda – odvisnost od 
pohvale, trepljanja po rami, titul, plačilnih razre-
dov in drugih »igrač«, s katerimi sistem z veseljem 

Če …
Besedilo:  
Sanja Lončar
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vonjave gozda ali travnika v tem trenutku? Lahko 
izberete tudi kaj drugega – morda res ni najbolj-
ši čas za pohajkovanje in ste zato dodatno veseli, 
ker lahko ves dan ležite v postelji in berete knjigo, 
ki že dolgo čaka na pravi trenutek. Kar želim po-
vedati, je, da vaše počutje zagotovo ni odvisno od 
vremena. Odvisno je le od tega, ali je vaš progra-
mirani razum ustvarili kopico pričakovanj, kakšen 
naj bi bil jutrišnji dan. Življenje pa je tisto, kar se 
dogaja v trenutku, ko delate načrte za nekaj dru-
gega. Ko začnete živeti ZDAJ, vas nobene zunanje 
okoliščine ne bodo motile. 

Odvisni od denarja?
»Če bi imel (dobil ali zadel na loteriji) x000 evrov, 
bi naredil ...« Ta stavek se pogosto pojavlja tudi v 
drugi obliki: »Lahko je tebi, ker imaš…« Ima pa še 
eno pogosto obliko: »Ko se bom upokojil in bom 
končno na varnem, si bom privoščil živeti tako, 
kot sem si vedno želel...«

Pozabljamo, da smo si denar izmislili kot posledi-
co, da lahko izmenjujemo nekaj, kar imamo, ne pa 
kot pogoj, da bi nekaj sploh ustvarili. 

Na najbolj elementarni ravni to deluje takole: 
Manca mi pove, da bi rada jedla piškote, vendar 
nima denarja. »Ah, če bi imela denar, bi si lahko 
privoščila piškote,« se glasi napačno razmišljanje. 
Ko jo vprašam, ali je denar obvezna sestavina 
njenih piškotov, se začne smejati. Seveda ne, po-
trebuje moko, sladkor, mandlje, maščobo, … Kaj 
pa če bi vprašala sosedo, ali ima te sestavine, in ji 
ponudila, da bo spekla piškote za obe, če soseda 
prispeva surovine, Manca pa delo? Tako se je za-
čelo pred nekaj meseci. Danes Manca že premi-
šljuje, da bi potrebovala novo pečico, saj v svoji ne 
more več speči toliko peciv, kot bi jih sosedi radi 
naročili. 

Enaka logika velja za veliko različnih storitev. 
Nimate za obratna sredstva? Zakaj jih ne bi kupili 
vaši kupci? Nimate za osnovna sredstva – zakaj bi 
jih morali imeti? Zakaj ne najdete nekoga, ki jih 
ima in bi vam jih lahko posodil, dal v najem ali v 
zamenjavo za pomoč, ki jo tudi sam potrebuje? 
Ko sem začenjala svojo poslovno pot, smo si v 
enem izmed podjetij izposodili prostor v popol-
dansko-večernem času. Tako smo zvečer in pono-
či na njihovih računalnikih in v njihovi pisarni, ki 
bi bila sicer prazna, opravili delo, ki smo ga morali 
opraviti za svoje stranke. Moj urnik je bil od 15. do 
23. ure, delo je bilo opravljeno, cena konkurenčna, 
stranke zadovoljne in za to nismo potrebovali kre-
dita za osnovna sredstva in najem pisarn. 

Pozabite na omejeno razmišljanje, da nimate mo-
žnosti, ker nimate denarja! Niste odvisni od de-
narja. Odvisni ste le od svoje svobode duha!

Vse odvisnosti imajo skupni koren v našem na-
pačnem mišljenju, da je treba izpolniti določeni 
pogoj, da bi se lahko izrazili, ustvarjali in se veselili 
življenja. Zato je svet poln zaskrbljenih, bolnih in 
praznih ljudi. Čakajo na novo vlado, konec krize, 
novega partnerja, novo službo in se vmes utaplja-
jo še v vrsti svojih malih odvisnosti. 

Obrnite ploščo. Preprosto bodite to, kar ste. 
Dovolite, da vaše veselje do življenja, radove-
dnost, ustvarjalnost in zadovoljstvo dobijo pro-
stor. Takšne vsi želijo. Takšnih je povsod premalo. 
Za takšne se vedno najde delo. Denar, nagrade in 
podobno pa so le ena izmed prijetnih posledic 
dela, opravljenega s srcem. 

Svoboda in neodvisnost nikoli ne prideta od zu-
naj. Sta le stvar vaše notranje odločitve. 

Zakaj bi iskali drugje, 
ko pa v naših specializiranih 

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

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

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

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

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

Vljudno vabljeni v naše prodajalne po vsej Sloveniji. 
www.sanolabor.si
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Odvisnost lahko 
zdravimo le s 
soodvisnostjo
Besedilo: Nara Petrovič

Zakaj so odvisnosti danes bolj razširjene 
kot kadar koli v zgodovini? Osnovni 
razlog je preprost: preobilje. Dokler je 
stvari ravno prav ali celo malo premalo, 
za odvisnost ni prostora. Ko jih je 
preveč, pa kmalu postanejo težava. Saj 
veste, da če je pri roki veliko čokolade, je 
hitro v zraku skušnjava, kajne?

Vsa živa bitja, tudi človek, imajo rada utečene na-
vade. V naravi lažje preživijo, če vzpostavijo sta-
novitne vedenjske vzorce. Po domače: če znova 
in znova na enak način poskrbijo za hrano, vodo, 
varnost in ostale potrebe, bodo v tem postala zelo 
spretna. Ponavljanje utrjuje navado, zaradi česar 
je ključnega pomena za preživetje.

Naravne meje postavljajo navadam zdrave okvire. 

Za vse se je treba nekoliko potruditi in tako smo 
prisiljeni vzdrževati telo in možgane v dobri kon-
diciji ter zdrave. Kadar nastopi preobilje, trud ni 
več potreben. Preživitvene navade postanejo 
odvečne, pojavi pa se hlastanje po predmetih iz-
obilja: po hrani, spolnih odnosih in prevladi. To so 
prvi zametki odvisnosti.

Toda v naravi preobilje redko traja dolgo. Ko zno-
va pride pomanjkanje, se je treba znajti, in tako 
naravne navade ponovno postanejo ključ do pre-
živetja vrste. V naravi odvisnost zelo redko pripe-
lje kakšno življenjsko vrsto tako daleč, da resno 
škoduje sami sebi.

Homo inermis – nemočen človek
Ljudje smo edini, ki se uničujemo. Že toliko ge-
neracij živimo v izobilju, da smo iz sebe izbrisali 
instinkte, ki določajo odzivanje na naravne okoli-
ščine. Socializacija posameznika je tako temeljita, 
da bo redko kdo razumel, kaj je pomen stavka: 
»Naravne navade so temelj preživetja.«

Za nas so navade le priučeni vzorci vedenja, po 
katerih se ravnamo v družbenih urnikih in pro-
gramih. Svojih potreb ne povezujemo z naravo, 
povezujemo jih le z družbo: po vse hodimo v 
trgovine, stavbe in urade, v naravo pa samo po 
estetski užitek ali oddih. Ne znamo si predstavljati 
življenja brez denarja. Ne zaupamo. Strah nas je. 
Počutimo se osamljene in nemočne.
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Brez izbire ...
Diagnosticiranje posameznih odvisnosti in raz-
pravljanje o njihovem zdravljenju je brezplodno 
početje, če ne premoremo iskrene družbene sa-
mokritičnosti. Kot družba smo uzakonili ali pa z 
neformalno prisilo ustoličili celo vrsto odvisnosti 
na ravni temeljne identitete človeka.

Vsi smo asimiliranci v kulturo, religijo, ekonom-
sko in politično realnost.

Vsakič ko se kam podpišemo ali pokažemo komu 
dokument, pričamo o sebi kot o uradniku.

Vpeti smo v igro dominatorjev in dominirancev. 
Že vožnja z avtom po avtocesti s hitrostjo 130 
km/h je izraz prevlade človeka nad prostorom 
(vinjeta in varnostni pas pa prevlada države nad 
človekom).

Kot pripadniki tržne družbe smo neizogibno tr-
govci, nezmožni živeti brez denarja …

… in osvajalci, ki živijo na račun živali, rastlin in 
naravnih virov (zaseženih bodisi s trgovino, poli-
tično dominacijo, z uradnimi prijemi ali s kulturno 
(oziroma religiozno) asimilacijo).

... pa tudi na račun ljudi. Dr. Jack Forbes, avtor knji-
ge Kolumb in drugi kanibali (Columbus and Other 
Cannibals), poimenuje Evropejce z indijansko be-
sedo wetiko, ljudožerec, saj po našem standardu 
kulture takorekoč »jemo« druge ljudi – ubijamo 
jih, uničujemo njihovo zemljo in »požiramo« nji-
hovo življenjsko silo, ko jih telesno ali ekonomsko 
zasužnjujemo.

Če potegnemo črto pod vsem navedenim, je člo-
vek umetna oseba, pravni subjekt brez pravic 
izven umetnega sistema. Ta od umetne osebe 
zahteva, da živi na predpisani način, jo skratka 
prisiljuje k odvisnosti od svojih institucij, obraz-
cev in norm.

Glede na to, da celotni družbeni sistem temelji na 
nezdravi odvisnosti, je boj proti nekaj ožigosanim 
odvisnostim navadna farsa. Substance, kot so ci-
garete, alkohol, kokain ipd., ali vedenjski ekstremi, 
kot so pretiravanje z delom, s spolnimi odnosi, z 
računalniškimi igricami ipd., so le vrh ledene gore, 
ki sploh ne predstavlja bistva odvisnosti.

Bežanje pred resnico
Dejstvo, da smo kot pripadniki sodobne civili-
zacije že v osnovi odvisniki, je težko prebavljivo. 
Psihološki mehanizmi bega pred to resnico gredo 
v glavnem v dve smeri:

Prva smer je odvisnost od kemičnih substanc ali 
ekstremnih vedenj, ki otopijo zavedanje in lajša-
jo konformizem. Med ekstremna vedenja spada 
tudi umik v opozicijo sistemu z bojkotiranjem 

določenih delov sistema ter (licemerskim?) spre-
jemanjem ostalih.

Druga smer je rigoroznost oziroma puritanizem, 
ki vliva občutek superiornosti. Tudi ta se lahko 
izrazi v nasprotni smeri od prevladujočih norm, 
denimo kot zelo stroga ekološkost, npr. ortoreksi-
ja ali odvisnost od zdrave prehrane. Če lahko celo 
zdrava prehrana postane predmet odvisnosti, na-
daljnje analize stanja v družbi niso potrebne.

Jasno je, da je odvisnost mnogo več kot le nezmo-
žnost upreti se nečemu nebistvenemu za prežive-
tje, je navada, odrezana od človekovega bistva. 
Danes nihče ne premore meril, s katerimi bi ločil 
med odvisnostjo in navado. Družba niti noče, da 
bi jih imeli, saj bi potem spregledali tudi vse svo-
je bolne odvisnosti v odnosu do nje, odvisnosti, 
brez katerih družba ne bi mogla obstajati v seda-
nji obliki.

Kako postati neodvisna oseba?
Albert Camus je dejal: »Edini način, kako se spo-
pasti z nesvobodnim svetom, je, da postaneš tako 
absolutno svoboden, da je že tvoja sama eksisten-
ca dejanje upora.«

Camus govori o uporu, ki ni zares upor. Je le tako 
visoka stopnja zvestobe sebi in naravnim sood-
visnostim, ki krojijo mrežo svobodnega življenja, 
da sama po sebi predstavlja grožnjo utesnjujočim 
normam.

Zvestoba sebi obsega priznanje odvisnosti od na-
rave. Da prekinemo odvisnost, moramo priznati 
odvisnost. Bolno“ odvisnost lahko zdravimo le z 
zdravo odvisnostjo – v zdravem ekosistemu, med 
zdravimi ljudmi.

Soodvisnost je nujna, saj človek ne more preživeti 
brez tesnih odnosov z ljudmi, živalmi, rastlinami 
in negibnimi predmeti. Bivanje v naravnem oko-
lju prinaša zavedanje o zdravi odvisnosti od na-
rave in tako v enem zamahu odpravlja vse bolne 
odvisnosti.

Potrebujemo torej resnično povezanost z naravo, 
žive instinkte, prave navade, pogumno preudar-
nost in iskreno srce – pa bodo vse naše odvisno-
sti zdrave, saj bomo del svobodne narave. Takrat 
bodo ponavljajoči se vedenjski vzorci botrovali 
modrosti in ne bolezni.

Zanimive spletne povezave za tiste, ki se 
odločate zmanjšati svojo odvisnost od 

civilizacije:  

http://ekoci.si/  
http://oskrbimo.si/

http://www.ekovas.si
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Casino Global
Besedilo: Anton Komat

Leta 2008 je čez noč izparelo 50 milijard 
ameriških dolarjev, četrtina svetovnega 
kapitala. 

To je bila posledica trgovanja s stvarmi, ki sploh 
ne obstajajo, saj jih enostavno ni in so zgolj špe-
kulacije z golimi fikcijami. Psihopatski akterji fi-
nančne krize so prepoznavni, kaj pa ljudstvo, ki 
tvori osnovo Poncijeve piramide in globalne igre 
Catch the Cash v Casino Global? 

Ljudje še nikoli niso bili tako izolirani kot posame-
zniki, kajti socialne mreže so dodobra natrgane. 
Namesto idealizma cveti sebičnost, namesto op-
timizma fatalizem, namesto razvoja imamo ugi-
banja, namesto zdravega razuma prerokovanja, 
namesto ustvarjalnosti ponavljanje, namesto var-
čevanja zapravljanje, namesto smisla vlada denar, 
namesto modrosti veljajo kupljena mnenja stro-
kovnjakov, kulturo nadomeščajo subkulture, na-
mesto vzornikov obožujejo enodnevne zveznike. 
Širi se vsesplošna pasivnost in apatija, v grozljivi 
anomiji pa ljudje le igrajo, da so svobodni. Vsi vedo, 
da to ni res, toda vedejo se tako, kot da je to res. 

Svobodni?
Svobode že dolgo ni več, saj se je zmanjšala zgolj 
na svobodo izbire v megamarketih in na svobodo 
izbire televizijskih programov. Tako megamarket 
kot televizijski program pa sta nadomestka svo-
bode, in sicer sceni, na katerih se nič ne zgodi. Sta 
zabaviščna parka, kjer zaslepljeni s potrošništvom, 
izpraznimo svoj bančni račun ali pa se na novo za-
kreditiramo. To pa oblast ljubi, kajti »Bog ne daj«, 
da bi propadla »svoboda izbire« potrošnika, saj 

bi s tem propadel kapitalizem. Zato nas na vseh 
korakih vzpodbujajo: kupujte, trošite, zapravljajte, 
pojdite v nakupovalna središča, vzemite plastični 
denar, čeke ali kredit, ni pomembno, kaj, kar koli, 
le porabite vse do zadnjega beliča, kajti s tem bo-
ste rešili gospodarsko krizo in dobili zaposlitev. 
Ko boste vse zapravili, boste dobili delo?! Ko bo 
banka zasegla vaše premoženje, boste dobili služ-
bo?! Kapital mora krožiti, sicer se podre Poncijeva 
piramida in propade Catch the Cash. Kapitalizem 
temelji na potrošnji, zato ljudi sili v nenehno za-
dolževanje. Toda kako naj bi trošili, če padajo 
realni dohodki prebivalstva, če je vse več brez-
poselnih in če se vse privatizira, energija, šolstvo, 
zdravstvo, socialne službe, zemlja, hrana, semena 
in pitna voda? 

Toda oni pravijo, da je samo še treba odpustiti 
odvečne delavce, le še sanirati banke, le še uki-
niti »škodljivo« vmešavanje države, pa bo kapi-
talizem ponovno cvetel. Vendar pa je, tako kot 
državljani, tudi država na trgu. Je nemočna in ni 
več suverena, saj ji je »nevidna roka« trga odvzela 
suverenost. Ker so politiki prodali svoje duše »ne-
vidni roki«, ki nosi denar. Vsaka država, ki ji je bil 
vsiljen neoliberalizem, je okupirana država, tako 
kot smo okupirani njeni državljani. Ali se zaveda-
te, da smo v vojnem stanju? Da smo sredi velike 
bitke za hrano, vodo in energijo?! Da smo prepu-
ščeni samim sebi?! Ne čakajte na pomoč države, 
kajti naloga države je le še, da s policijo in z voj-
sko brani zasebno lastnino bogatih. Če je dovolj 
denarja za reševanje bank, zakaj ga ni dovolj za 
javno porabo ljudi? Ali rešujejo sistem zgolj zato, 
da ga ni treba spremeniti? Da vse ostane, tako kot 
je? Strahotno luknjo, ki so jo naredile špekulacije 
z virtualnim denarjem, naj bi zapolnili z realnim 
denarjem, ki izvira iz prihrankov ljudi in njihovega 
dela. Zategovanje (naših) pasov torej! 

Kje je izpareli denar? 
Denar prevarantov in tatov je varno parkiran v 
davčnih nebesih. Oglejmo si številke: v davčna 
nebesa je speljana več kot polovica svetovne tr-
govine, več kot polovica bančnih sredstev in več 
kot tretjina korporativnih naložb. Tam se skriva 
tretjina svetovnega BDP-ja in četrtina vsega sve-
tovnega bogastva. V davčnih nebesih se skriva 
vsaj 250 milijard ameriških dolarjev nepobranih 
davkov! Koncentracija podjetij v davčnih nebesih 
je neverjetna: na Deviških otokih, ki štejejo le do-
brih 20.000 ljudi, je prijavljenih kar 800.000 pod-
jetij; na Kajmanskih otokih pa je v eni sami stav-
bi z imenom Ugland House registriranih 12.000 
korporacij! Če pri nas dolgujete 200 € tvegate, da 
vam zarubijo stanovanje ali hišo, v davčnih nebe-
sih pa so oni nedotakljivi kot bogovi v nebesih!
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Kriza kot nova oblika manipulacije
Povrnimo se h krizi, ki se uporablja za bistveni cilj 
– ukinitev zdravega razuma. Cilj vseh manipulacij 
z zavestjo človeka je namreč prav to, ukinitev spo-
sobnosti dojemanja. Za manipulacijo je potrebna 
ponarejena resničnost, za kar poskrbijo množični 
mediji. Mediji onemogočajo, da bi človek sestavil 
celostno sliko sveta, saj jo nenehno zamenjujejo 
z mozaikom iz množice ločenih, med seboj ne-
povezanih informacij. Samo oglejte si televizijski 
dnevnik katere koli televizijske hiše in spoznali 
boste medijsko manipulacijo. Nepovezani dogod-
ki si bliskovito sledijo drug drugemu in naslednji 
dan jim sledi nova množica. Za manipulacijo so 
najbolj primerna negativna čustva, ker odklopi-
jo zdravi razum. Ustvarjanje izrednih razmer ali 
uporaba krize ima izjemno močan vpliv na čustva 
ljudi. Družba, izpostavljena nenehni negotovosti 
in strahu, hitro izgublja zdravo pamet. Nevrotični 
strah je poguben.

Obenem s poplavo informacij, od katerih je večina 
popolnoma nepomembnih za človekovo življenje 
in preživetje, pa se nam vsiljuje še nekaj – kakofo-
nija nenehnega hrupa, šumov in bombardiranja z 
reklamnimi sporočili. Množici je treba odvzeti ti-
šino, s tem pa pozornost na resnično dogajanje. 
V lokalih se ne moremo pogovarjati, ker hrumi 
oglušujoča glasba, in med vožnjo ne vidimo po-
krajine, ker nam pogled zapirajo reklamni panoji. 

Žrtev ne vidi več niti očitnih dejstev. Gleda, ven-
dar ne vidi! Prav zato je zdrav razum zadnja opora 
ljudem, ki jim preprečuje, da bi sprejemali naj-
slabše možne odločitve. In ker je silovita kampa-
nja usmerjena prav k uničenju zdravega razuma, 
ga moramo na vsak način ohraniti. Ozaveščenost 
je naše zadnje upanje, da se izmaknemo norostim 
tega vsiljenega virtualnega sveta. Kar je zavoženo 
globalno, moramo reševati lokalno! 

Sodelujmo!
Lahko vam dam nekaj nasvetov, kako uporabiti 
zdrav razum (ozaveščenost) na lokalni ravni: iz-
klopite množične medije in berite raje odlične 
knjige, umaknite se v mir narave in tišino duha in 
naj vam spregovori dobra glasba, obudite kultur-
no identiteto pokrajine in ljudi, obnovite sporočila 
prednikov in tradicionalna znanja za preživetje, 
omislite si košček zemlje in pričnite obdelovati 
svoj vrt, vadite rokodelske spretnosti, »ne mečite 
biserov svinjam« in delajte tisto, za kar ste talenti-
rani, kupujte samo najbolj potrebne stvari, delujte 
preventivno za ohranjanje svojega zdravja ter prič-
nite plesti socialno mrežo in programe preživetja 
med sorodniki, prijatelji, znanci in sosedi. Spoznali 
boste, da je tudi najmanjše sodelovanje boljše od 

tekmovalnost in da le sobivanje ljudi in simbioza z 
življenjem planeta prinašata varnejšo prihodnost 
za nas in naše otroke. S tem bomo ustvarili pogoje, 
da bodo na lokalni ravni, »tam globoko spodaj«, 
nastali temelji neke nove civilizacije. 

Ali smo zares odvisni od denarja?
Denar je bil sprva le sredstvo, ki naj bi olajšalo 
izmenjavo. Nato je prerasel v sredstvo, s kate-
rim se lahko iz niča ustvarjajo revni in bogati. 
Danes ga gledamo kot vrednost, ki obstaja 
ločeno od nas in celo upravlja z nami. Zveni 
noro, da se podjetja, ki imajo izdelek, ki ga 
trg želi, zapirajo, ker banke nočejo financirati 
obratnega kapitala, ki ga podjetja potrebujejo 
za proizvodnjo. 

Pomislite še enkrat. Narediti znate nekaj, kar 
trg želi in bi vam rad za to plačal. Vi pa tega 
ne morete narediti, ker so »banke v krču«? Se 
vam ne zdi to neumno? Tam, kjer sta potreba 
in povpraševanje, denar ne sme biti ovira. In 
tisti, ki so dojeli paradoksalnost denarja, ki 
smo mu pustili preveč moči, so se težav že 
lotili na inovativen način. Izmislili so si novo 
valuto ali nove načine izmenjave. 

Družina, ki ji banka ni želela odobriti kredita 
za obnovo vaške mlekarne, se je odločila svoj 
projekt neposredno ponuditi someščanom. 
Oblekli so se v kostum kravice in potrkali na 
vsaka vrata. Razložili so, da želijo obnoviti kme-
tijo in ponuditi eko mlečne izdelke. Ljudem so 
ponudili svoj »mlečni denar« v vrednosti 20 
EUR. Če ste ga kupili, vam je zagotavljal, da 
boste v roku enega leta po začetku delovanja 
nove mlekarne mlečni denar lahko zamenjali 
za izdelke v vrednosti 22 EUR. Potrebovali so le 
teden dni, da so zbrali potrebnih 200.000 EUR. 

Podobna je zgodba o mali španski pekarni. 
Tudi ta projekt je banka zavrnila, češ da je pre-
več tvegan in premalo donosen. Vendar so lju-
dje verjeli v svojo zamisel in so svojim kupcem 
neposredno ponudili, da postanejo solastniki 
njihove pekarne. Delež je bilo možno »vplača-
ti« v denarju ali obrtniškem delu. Obrtniki so z 
veseljem zamenjali svoje delo za kruh in peci-
va, enako so storili tudi kupci, ki so raje videli 
»obveznico« peka, ki ga poznajo, kot države, ki 
ji ne zaupajo. Danes so vsi zadovoljni. 

Osvobodite se omejenega razmišljanja! Ne 
čakajte na denar. Če čutite potrebo ljudi in če 
jo znate zadovoljiti, se bo že našlo sredstvo 
izmenjave. Niste odvisni od denarja. Denar je 
odvisen od vas!

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



Odvisni od 
kemije v hiši
Besedilo. Sanja Lončar

Ali ste se kdaj ustavili v hipermarketu in 
pogledali na police kot nezainteresiran 
opazovalec? Ali ste kdaj primerjali, 
koliko prostora je namenjenega živilom, 
koliko polnilom (sladkarijam, obarvanim 
pijačam itd.) in koliko kemiji?

In če to počnete občasno, tudi trenda ne boste 
spregledali. Tistih polic z osnovnimi živili je vse 
manj. Zato pa se vztrajno širijo tiste s hišno kemijo. 

Včasih smo poznali nekaj praškov. Danes jih ima-
mo na desetine. Za belo, črno, pisano, občutljivo, 
volneno, tehnično blago, … In očitno to ne zado-
stuje, saj je zraven še nekaj metrov polic s sredstvi 

za odpravo madežev. Polica z mehčalci spominja 
že na boljšo parfumerijo. Čistila za gospodinjstvo 
pa bodo kmalu potrebovala še pooblaščenega 
vodiča, saj se navadni smrtnik ne znajde več med 
desetinami čistil za odtoke, enakim številom čistil 
za steklokeramične štedilnike, še večjim za plošči-
ce itd. In kot da vse to ni tako dišeče, da hiše ne 
boste mogli prezračiti še ves teden za čiščenjem, 
imamo še nekaj metrov izbire med različnimi 
dišavami. 

Ali to zares potrebujemo? 
Nam rešuje težave ali nam jih morda ustvarja še 
več? Zelo se me je dotaknil rek, da lahko voda in 
krpa pomijeta vse, le grehov ne. In kateri greh je 
kriv, da menimo, da moramo vsak dan zmagati na 
tekmovanju za najbolj dišečega otroka in najbolj 
očiščeno stanovanje?

Kako je kapitalu uspelo, da v tako kratkem času 
(govorimo o približno desetih letih) iz ljudi na-
redi takšne porabnike popolnoma nepotrebne 
kemije?

Te težave res ne gre podcenjevati. Še mamice, 
ki prisežejo na naravna čistila in pralna sredstva, 
mi pogosto zaupajo, da jim je zelo nerodno, ko 
dobijo na posodo garderobo za svoje dojenčke, 
ki je bleščeče bela in dišeča, one pa jo po nekaj 
mesecih vrnejo z manj vonja in beline. Ena mi je 
celo priznala, da je ves čas obleke za otroka prala z 
naravnimi sredstvi, nato pa jih je, ko je napočil čas, 
da jih vrne prijateljici, trikrat zaporedoma oprala z 
močnimi konvencionalnimi praški in omehčala z 
najbolj oglaševanim mehčalcem za perilo. »Da ji 
ne bo nerodno.« 

Poslušam tudi takšne izpovedi, kjer imajo eni stra-
nišče za goste, kjer skrbijo, da školjka diši, tiste za 
domačo uporabo pa ne »onesnažujejo« s tovrstni-
mi dišavami in dezinfekcijskimi sredstvi.

Morda bi bilo vse, o čemer pišem, smešno, če ne 
bi razkrivalo dejstva, da so zelo veliki večini oči-
tno uspeli vcepiti umetni kriterij čistosti in se lju-
dje počutijo kot prestopniki, če se mu poskušajo 
izogniti.  

Strokovnjaki v belih haljah vas prepričujejo, kako 
mora biti vaše stranišče dezinficirano, da si mora-
te roke umiti, vsakič ko se česa dotaknete, da je 
prhljaj nedopusten, potenje prepovedano, svež 
dah iz ust osnovna civilizacijska norma. Še testi 
potrošniški organizacij vas prepričujejo, da so do-
bre tablete za pomivanje posode le takšne, ki lah-
ko »zgrizejo« umazanijo z nekaj tednov zasušene 
posode, in da je dober le takšen prašek za perilo, 
ki bo kos najbolj zasušenim madežem. 

Se vam ne zdi, da smo padli v centrifugo intere-
sov, ki nimajo nič skupnega z našim življenjem in 
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zdravjem? Imajo pa seveda veliko opraviti z inte-
resi kapitala. 

Zato je čas, da se ustavimo ter na novo opredeli-
mo zdravje in čistočo. 

Čistoča je pol zdravja, nečistoča 
pa druga polovica. 
Ta rek še kako drži. Dovolj je pogledati, kdo ima 
največ težav z alergijami, ekcemi, izpuščaji itd. in 
videli boste, da so to osebe, ki so »kot iz škatlice«. 
Med otroci, ki jim ne branijo stika z zemljo, s pra-
hom in hišnimi ljubljenčki, je veliko manj bolezni 
in tovrstnih težav. 

Če vam to ne zadostuje, se poskusite spomniti 
lastnega otroštva. Kako pogosto ste se kopali, si 
umivali lase in preoblačili v čista oblačila? 

Zdaj je skrajni čas, da ustavimo ta vrtiljak uniče-
vanja navideznih sovražnikov ter postanemo bolj 
prijazni do sebe in lastnega okolja. 

Kaj če bi si drznili spoznati, da ta svet ni umaza-
no in nevarno mesto? Ravno nasprotno, če se ne 
vmešavamo, je dobrih bakterij, žuželk in živali ve-
dno več kot tistih, ki bi bile morebiti nevarne. 

Darvinizem, ki nam je razlagal, da zmaga le naj-
močnejši, bo treba zamenjati s sodelovanjem. 

Tako kot pri nevarnih bakterijah ali kvasovkah, ki so 
se razbohotile v vašem črevesju, storimo tako, da 
dobrim pripeljemo okrepitev v obliki kakovostne-
ga probiotika, enako velja tudi za naše domovanje.

Predstavljajte si, da v odtok, namesto močne ke-
mije, ki bo pobijala mikrobe in onesnaževala pitno 
vodo, zlijemo prijateljske bakterije, ki bodo vse, 
kar se je nabralo v ceveh, preprosto pojedle. 

Na enak način lahko poskrbimo tudi za ležišča, 
iztrebke ali prepojene preproge in pohištvo, na 
katerem so muce ali kužki pustili močen vonj. Ne 
potrebujemo kemije – vse se da urediti s prijatelj-
skimi mikroorganizmi. 

Ali ste vedeli, da mlečnokislinske bakterije poma-
gajo celo v stanovanjih, kjer se pojavlja plesen ali 
vlaga? Znano je, da so lahko plesni zelo alergene. 
Enako je znano, da so fungicidi v 75 % rakotvorni. 
Če pa zamenjamo strategijo in prenehamo iskati 
kemične strupe – pridemo do naravnih, varnih in 
učinkovitih rešitev. 

Nehajmo v vsem videti umazanijo in nevarnosti. 
Sprejmimo pestrost, začnimo sodelovati in obču-
dovati, kaj vse zna narava storiti pametno in nežno. 

Za to potrebujemo manj denarja in manj napora, 
nagrajeni pa bomo z več zdravja in dobrega poču-
tja. V tem primeru samo ne vem, kaj bodo potem 
postavili na police v trgovinah, ki bodo postale 
popolnoma nepotrebne. 

BioTaurus je nova blagovna znamka za higieno v gospo-
dinjstvu. Izdelki so veganski, odlikuje jih popolna biološka 
razgradljivost. Izdelani so po ekoloških načelih, pristno 
in transparentno, družbeno premišljeni, s spoštovanjem 
do človeka, živali ter okolja. Zamisel o izdelkih BioTaurus 
je zasnovana na adaptiranih sistemih, ki se po sistemu 
samoregulacije lahko prilagodijo različnim okoljskim po-
gojem. Izdelki za doseganje takšne prilagodljivosti  vse-
bujejo edinstvene, celovite mešanice zelo učinkovitih 
mikroorganizmov. V izdelkih BioTaurus so uporabljeni 
le mikroorganizmi, ki preverjeno niso odporni na antibi-
otike. Življenje v prsti  brez mikroorganizmov ni mogoče. 
Nekateri od njih so strokovnjaki za razgradnjo strupenih 
snovi.Izdelki BioTaurus predstavljajo sad dolgoletnega 
trdega dela skupine strokovnjakov na raziskavah in razvo-
ju, s ciljem popolne razgradnje reaktivnih snovi na neško-
dljive organske sestavine. Prav tako vsebujejo v raztopini 
tudi hranila, ki skupaj z mikroorganizmi ustvarijo najboljše 
pogoje za določen namen. 

Biološka revolucija. Naravno čisto – 
po kapljicah. Proti neprijetnim vonjavam. 

Po redčenju oziroma po nanosu se bodo stabilizirani mi-
kroorganizmi (ki jih izdelki vsebujejo) aktivirali in razgradili 
stabilne in strupene ter neželene snovi na kar najučinko-
vitejši način. 

BioTaurus predstavlja moč in učinkovitost 
v popolnoma ekološki izvedbi. 

Z največjim spoštovanjem do ljudi, živali in okolja. 

Izdelano po visokih standardih živilske industrije. Vsi po-
stopki raziskovanja in proizvodnje zapadejo pod stroge 
zahteve in nadzor kakovosti ter higiene. Nadzor kvalitete 
pri izdelkih BioTaurus je dvojen, na kakovost in na učin-
kovitost. Nenehen nadzor tako v postopkih proizvodnje 
kot polnjenja zagotavlja kar največjo učinkovitost izdelkov 
BioTaurus.BioTaurusovi strokovnjaki vse raziskave ter 
preizkušanja izvajajo v sodelovanju s priznanimi univer-
zami in inštituti 
• Inštitutom za higieno in okoljsko medicino Medicinske  
 fakultete kliničnega centra Univerze RWTH v Aachnu
• Tehnično univerzo v Münchnu
• Dunajsko tehnološko univerzo
• Univerzo Friedricha Schillerja v Jeni

EKO IZDELKI ZA HIGIENO 
V GOSPODINJSTVU

100 % biološki in razgradljivi 
preizkušeni dvakrat: na kakovost in 
učinkovitost, izdelani v Nemčiji po 

visokih standardih živilske industrije
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Vsi izdelki so humani, izdelani po ekoloških načelih, pristno in 
transparentno, družbeno premišljeni, preizkušeni na kakovost 
in učinkovitost, izdelani v Nemčiji po visokih standardih živil-
ske industrije. S spoštovanjem do človeka, živali ter okolja.

Izdelki so na prodaj:    
* v specializiranih prodajalnah Sanolabor

* v  zeliščnih prodajalnah

Informacije: www.biotaurus.si  ali 03 752 02 60 Baitris d.o.o.

Mikro-X: naravni posip za biološke 
odpadke, za nevtralizacijo neprijetnih 
vonjav, odganja tudi  muhe in mrčes

Schimmel-X: preventivni mikrobiološki 
pripravek za zaščito proti plesni 
(na osnovi probiotičnih kultur)

Geruchs-X za kuhinje: za nevtralizacijo ne-
prijetnih vonjav (ki so posledica gnitja 
različnih organskih snovi) v kuhinjskih 

odtokih ali v koših za odpadke

Geruchs-X za kopalnice in stranišča: 
za nevtralizacijo neprijetnih vonjav 

v odtokih in straniščih

Geruchs-X za smetnjake z biološkimi in 
drugimi odpadki: za nevtralizacijo 

neprijetnih vonjav v koših za biološke 
odpadke in zunanjih smetnjakih

Geruchs-X za hišne ljubljenčke: 
dolgoročno zmanjša in nevtralizira 

vonjave v posodah za mačje iztrebke 
ali v kletkah za hišne ljubljenčke
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Alfred Vogel (1902-1996), eden najpomem-
bnejših pionirjev naravnega zdravljenja v 
20. stoletju

Alfred Vogel o 
kajenju in ovsu
Besedilo priredila: Adriana Dolinar

Kajenje – nevarna »modna muha« 
Kako odvraten okus ima kajenje, kadar ga mlade-
nič ali mlado dekle prvič poizkusi. O nasladi pri ka-
jenju ob takšnem pokušanju sploh ni govora, prav 
nasprotno, najprej je treba premagati naravni od-
por telesa zaradi odbijajočega občutka, ostudne-
ga okusa, dušenja, slabosti itd. Kot pri vseh odvi-
snostih, pa poskuša tudi kadilec svojo odvisnost 
opravičevati, češ da kajenje že ne more biti tako 
škodljivo, saj je, na primer, tudi njegov stari oče 
kljub kajenju dočakal 80 ali več let. Če nekateri 
ljudje navidezno »prenašajo« mamila in pri tem 
dočakajo starost, to še ne pomeni, da bo z vami 
tako. Nasprotno, na milijone ljudi propade zaradi 
nikotina, alkohola ali drugih mamil. Naši predniki 
tobaka povečini niso poznali, po vsem svetu se 
je razširil šele s pomorskim prometom. In razširil 
se je do takšne mere, da ga mnogi povezujejo s 
statusnim simbolom, z možatostjo in s ponosom. 
Davno nazaj je o nevarnosti širjenja tobaka nek 
univerzitetni profesor zapisal: »Tobak je mamilo, 
kakršna so kokain, morfij, opij itd. Menim pa, da je 
tobak veliko nevarnejši, kajti število ljudi na koka-
inu, morfiju, …, je smešno majhno v sorazmerju z 
dnevno naraščajočim številom kadilcev. Razen 
tega gre pri prvih pogosto za bolne, izprijene ose-
be, medtem ko se je tobak vtihotapil k zdravim, 
povečini še povsem mladim ljudem.«

Nikotin uničuje srčno mišico 
Nikotin povzroča poškodbe predvsem na venčnih 
srčnih žilah. Če imate z venčnimi žilami že težave, 
se bodo te s kajenjem bistveno poslabšale, prav 
tako pa bo kajenje prizadelo tudi vse žile odvodni-
ce. Žile se zaradi delovanja nikotina vse bolj ožijo 
in postajajo vedno bolj toge, večati se začne tudi 
njihova prepustnost. Posledica so pomanjkljivo 
prehranjene žilne stene. Čim slabša je prehranje-
nost žil, tem več lastnih snovi v te namene porabi-
jo. Če bi imeli možnost s prostim očesom pogledati 
v srce, bi videli, kako močno se naše srce spreminja 
zaradi kroničnega delovanja nikotina. Nežna, rde-
ča, trdna srčna mišica postaja ohlapnejša in posto-
poma postaja umazano rjavkaste barve. Ta pojav 
je nekako normalen za stare ljudi, lahko pa do tega 
na žalost pride tudi pri mladih, kadar srčna mišica 

Danes vsi vemo, da je kajenje 
dokazano zdravju škodljivo, na 

kar nas opozarjajo tudi napisi na 
zavojčku cigaret: »Kajenje škodi 

zdravju« ipd. Še ne tako dolgo nazaj, 
v času Alfreda Vogla, pa takšnega 

zavedanja še ni bilo. Kajenje je bila 
skorajda modna muha, npr. kdor ni 
kadil, ni bil »sprejet« v družbi, ni bil 

kul! Vendar je Alfred Vogel že takrat 
opozarjal ljudi na težave, ki jih lahko 

kajenje povzroči. Tistim, ki pa so 
se v past zasvojenosti od kajenja 
kljub temu ulovili, pa je pomagal 

težave, ki jih je prineslo odvajanje 
od kajenja (nemir, razdražljivost, 

živčnost, …), premostiti tudi 
z ovsom. Več si preberite v 

nadaljevanju.
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ni ustrezno prehranjena. Zdravniki s tega podro-
čja za ta pojav povedo, da gre za rjavo atrofijo 
(slabenje), pri čemer se rjavkasti pigmenti obrabe 
kopičijo v posameznih celicah srčne mišice. Če bi 
takšno mišico podrobno preiskali, bi našli drobne 
bele proge, ki potrjujejo odmiranje najmanjših de-
lov srčne mišice, ki jih je zamenjalo vezivo oziroma 
brazgotina. Tako propadlega tkiva ne moremo več 
obnoviti! Dosežemo lahko le okrepitev še zdrave-
ga tkiva srčne mišice, ki lahko prevzame tudi delo 
propadle zabrazgotinjene mišice. Zakaj ne bi torej 
raje srčne mišice obvarovali usodnih okvar?!

Nikotin povzroča tudi motnje srčnega utripa in 
krvnega pritiska. Hitrost utripa in krvni pritisk se 
po navedbah raziskovalcev povečata že po vdi-
hovanju ene cigarete. Učinek je seveda sorazme-
ren vsebnosti nikotina v cigareti in povezan tudi 
z občutljivostjo kadilca. Povprečno se krvni pritisk 
že po eni sami cigareti poviša za 15 milimetrov. 
Srčni utrip pa je v istem času hitrejši za 15 utripov 
v minuti. Tistim, ki sodijo med kadilce, bolj obču-
tljive na nikotin, pa se utrip 
poveča celo za 25 utripov 
na minuto!

Katran in fenoli 
povzročajo raka 
Poleg nikotina zdravstvene 
težave povzročajo tudi fenoli in 
katranove sestavine. Slednje pripomorejo 
k nastanku raka. Tipični kadilski rak nastaja pred-
vsem na jeziku ali v grlu. Vzrok zanj pripisujejo 
predvsem katranu. To dokazujejo tudi poskusi na 
kuncih, ki so jih vsake 2 do 3 dni mazali po ušesih 
s tobakovim katranom. Večina kuncev je za raka-
vimi razjedami zbolela že v nekaj tednih ali me-
secih. Poskus so ponovili z navadnim katranom in 
ugotovili podobno, kar dokazuje, da raka povzro-
ča predvsem tobakov katran in ne nikotin. Zato je 
tudi zmotno verjeti, da cigarete brez nikotina ne 
škodujejo.

Preverite sami
Če kljub vsem starim in sodobnim dognanjem o 
škodljivosti kajenja še vedno ostajate hladni, na-
redite test o škodljivosti cigaretnega dima doma. 
Cigaretni dim namreč močno škoduje rastlinam. 
Na dveh podstavkih (npr. zamaških od kozarcev 
za vlaganje), v dveh drobnih kapljicah vode naka-
lite semena kreše. Vsako kapljico s semeni pokrijte 
s kozarcem za vlaganje, tako da ga zaprete. Ko so 
semena nakaljena in visoka približno nekaj centi-
metrov, v enega izmed kozarcev pihnite cigaretni 

dim. Vajo ponovite čez dva dni. Po osmih dneh 
bodo rastlinice, ki ste jim vpihovali cigaretni dim, 
obležale uvenele in odmrle.

Ker tobakov izvleček uničuje tudi drobna bitja, to 
lastnost s pridom uporablja veliko vrtnarjev za uni-
čevanje listnih uši. Namesto kajenja tobaka, ki vam 
lahko nakoplje morje zdravstvenih težav, ga raje 
uporabite v koristne namene na vrtu. Pri tem pa 
pazite, da tobakov izvleček škropite po rastlinah, 
ko te še ne nosijo plodov ali so ti vsaj toliko majhni, 
da lahko dež z njih pravočasno spere škropivo.

Oves kot pomoč pri odvajanju od kajenja?
Alfred Vogel je ljudem, ki so se odločili prenehati 
s škodljivo razvado, rad priskočil na pomoč. Poleg 
osveščanja o pomenu zdravega načina življenja 
jim je ob premagovanju odvisnosti od kajenja sve-
toval tudi uživanje soka iz svežega zelenega ovsa. 

Oves je namreč v alternativni medicini že dolgo po-
znan po krepilnih učinkih na živčevje. Po podatkih 
nemških raziskovalcev se izvleček ovsenega stebla 
uvršča med učinkovita zeliščna zdravila proti an-

ksioznosti in stresu. Učinek naj bi ver-
jetno bil posledica visoke vsebnosti 
B kompleksa v zelišču, zato svetujejo 

njegovo uporabo za pomirjanje in 
krepitev živčevja ter za izboljšanje 

spanja. Takšen izvleček iz ovsa 
pa po novejših raziskavah (The 
Journal of Alternative and 

Complementary Medicine, 
2011)  izboljša tudi kognitivne zmogljivo-
sti v možganih pri zdravih osebah. Uživanje 1,6 g 
izvlečka pa izboljša pozornost, osredotočenje in 
koncentracijo pri starejših ljudeh. V Indiji oves že 
dolgo uporabljajo za zdravljenje odvisnosti od 
opija, saj naj bi pomagal uravnotežiti raven endor-
finov v možganih.

Oves naj bi torej imel pomirjujoč oziroma uravna-
vajoč učinek na živčevje in krepil moč volje člo-
veka, kar pri premagovanju te ali one odvisnosti 
nedvomno pride prav, posebej še ko odločitev za 
prenehanje z razvado prične bledeti.

Če si želite sami pripraviti krepčilo za živce iz ze-
lenega ovsa, boste našli recept Alfreda Vogla v ar-
hivu novic na www.zazdravje, v oktobrski številki 
leta 2010. Pripravek iz svežega zelenega ovsa v 
obliki kapljic pa lahko poiščete tudi v lekarnah in 
specializiranih prodajalnah pod nazivom A. Vogel: 
Avenaforce. 

Zapisi Alfreda Vogla so z založnikovim dovoljenjem 
povzeti iz knjige A. Vogel, Der Kleine Doktor
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Odvisniki od pšenice
Besedilo: Sabina Topolovec

Vprašajte otroke v šoli, koliko žit 
znajo našteti. Ko sem nekoč skupini 
srednješolcev ne delavnici zdravih sladic 
predstavila proso, je zanj vedelo le eno 
dekle (njena mama je kuharica), pri 
sladici iz polente pa so se vsi kremžili (za 
razliko od skupine za njimi, ki je sladico 
z veseljem zaužila, ne vedoč, iz česa v 
resnici je). Na kaj pa vi najprej pomislite, 
ko slišite besedo žito?

Večina bi odgovorila – pšenica, marsikdo morda 
celo – kruh. To ni presenetljivo, saj smo z njima de-
jansko obkroženi na vsakem koraku. Saj poznate 
izraze, kot so: zaslužiti si svoj kruh, služiti kruh, s 
trebuhom za kruhom, skrbeti, da bo za vse dovolj 
kruha, ... In jasno, iz pšenice se da speči odličen 
kruh!

Toda, ali resnično obstaja 
samo še pšenica?
Pogled na prodajne police razkriva, da je v črno-
beli barvni paleti kruha možno dobiti vse mogoče 
odtenke, pri čemer se tehtnica odločno nagiba k 
svetlejšim, tisti temnejši so povečini obarvani – 
skoraj vsi pa so narejeni iz pšenične moke. Tako 
je, tudi tisti, na katerih piše ajdov, koruzni kruh in 
podobno, imajo v svoji sestavi največ pšenične 
moke. Enako velja za piškote, testenine, peciva, 
prigrizke, … 

In ker s pšenico tako močno pretiravamo, ni no-
beno presenečenje, da vse več ljudi težko prenaša 
gluten, pri nekaterih pa je težava že tako izrazita, 
da so na gluten alergični in jim škodujejo že majh-
ne količine. 

Če še ne veste, kaj je gluten, naj razložim, da je 
to lepek, ki zapaca naše črevesje in tako otežuje 
vsrkavanje hranil v telo. Nekateri se še spomnijo, 
kako smo z zmešano vodo in moko v vrtcih lepili 
papir. In prav to se dogaja tudi z našimi resicami 
v črevesju, ko jih nenehno zalivamo z »lepilom«. 
Povprečna površina črevesja, s katero naj bi hra-
nila vsrkavali, bi morala biti velika kot igrišče za 
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tenis. Pri tistih, ki imajo celiakijo, pa se ta površina 
skrči na velikost mize za namizni tenis in znaša le 
nekaj kvadratnih metrov. Zato veliko dragocenih 
hranil ne pride v telo, zaradi česar smo vse bolj 
shirani in izčrpani. 

Vsi, ki so nanj občutljivi ali imajo celo celiakijo, 
vedo, da se morajo glutenu izogibati. Največ 
glutena je v pšenici, manj v rži, ovsu in ječmenu. 
Vendar pa tudi gluten ni vedno enak gluten, zato 
je dobro vedeti, da je gluten v bližnjih sorodni-
cah pšenice (npr. kamutu, piri) nekoliko druga-
čen in manj lepljiv od glutena navadne pšenice. 
Zanimivo je, da so celo klinični poskusi pokazali, 
da osebe, ki so sicer alergične na gluten, tega v 
piri in kamutu lažje prenašajo. To sicer ni pripo-
ročilo, da bi osebe s celiakijo uživale takšna žita, 
zagotovo pa je še en dokaz, da gre za veliko bolj 
kompleksno težavo, kot je le prisotnost ali odso-
tnost glutena v živilu. 

Dobro pa je vedeti, da ga številne žitarice sploh 
ne vsebujejo in da lahko z nekaj znanja tudi sami 
iz njih naredimo kruh ter številna okusna in zdra-
va peciva. Ker bomo na običajnih trgovinskih poli-
cah le težko našli, denimo, proseno moko, je treba 
spremeniti lokacijo nakupa in oditi v specializira-
ne prodajalne z zdravo prehrano ali poiskati ta-
kšne police v večjih supermarketih. Še bolje je, če 
poiščemo kmete, ki še vedno pridelujejo takšna 
žita ali stročnice, in te sami zmeljemo v domačem 
mlinčku, saj bomo tako deležni celotnega spektra 
vitaminov in rudnin, ki jih v izdelkih, ki stojijo na 
policah, ni več, saj so že zdavnaj oksidirali. 

Zato je vse več ljudi, ki iz zdravstvenih razlogov 
išče žita, v katerih ni lepka (glutena) ali ga je vsaj 
bistveno manj kot v pšenici. In tu se pojavi prva 
velika težava: teh skoraj ni več!

Kje so se izgubila druga žita? 
Pred 18. stoletjem smo povečini uživali proso, je-
čmen, oves in ajdo, kar je pozneje izpodrinil krom-
pir. Proso je pred tem časom vsaj pol tisočletja 
predstavljalo našo vsakdanjo hrano. Danes je do-
mačega prosa le še za vzorec, večina tistega, ki je 
naprodaj, pa izvira predvsem iz Vzhodne Evrope.

Zato pa imamo koruzo, ki je v Sloveniji že vrsto 
let najbolj razširjena poljščina. Pridelujemo jo na 
okoli 40 % vseh njiv, kar je največji delež v setveni 
sestavi med vsemi evropskimi državami (podatki 
za leto 2008). Velika večina se uporabi v prehrani 
živali. Razveseljuje podatek, da vse bolj narašča 
gojenje ječmena. Na žalost ga zelo malo zaužije-
mo mi, večino pa porabimo za krmo. 

V letu 2009 so si poljščine na slovenskih poljih po 
padajočem vrstnem redu sledile takole: koruza 
(64.736 ha), krmne poljščine (36.484 ha), pšenica 

(34.313 ha), ječmen (20.089 ha), oljna ogrščica, 
oljne buče, krompir (4.175 ha) in stročnice (1.096). 
Ostalo predstavlja 3,2 % površine slovenskih polj.

Povprečen Slovenec bo s podatki več kot zadovo-
ljen, saj ima na svojem krožniku najraje krompir in 
meso, in sicer vsak dan, brez kruha pa si življenja 
tako ni mogoče predstavljati. In če vemo, da smo 

Pšenica kraljuje
Podatki iz statističnega urada za leto 2010 
potrjujejo našo odvisnost od pšenice: 31.714 
ha površin zaseda pšenica, 95 ha proso, 232 
pira, 482 ajda, če omenim le nekaj glavnih, 
po katerih ljudje najraje posegajo, ko so v to 
prisiljeni ali če želijo preprosto obogatiti svoj 
jedilnik.
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Slovenci vendarle „delavski“ narod, se takšna, „moč-
na“ hrana tudi stereotipno najbolj sklada z našimi 
pričakovanji. Vse do prvih zdravstvenih težav!

Kaj pa stročnice?
Ključ do trdnega zdravja se skriva tudi ali pred-
vsem v zdravi prehrani. Ko torej želimo nadomesti-
ti krompir in meso, iščemo žitarice in stročnice. A 
tudi slednjih je v Sloveniji komaj za vzorec (1%). Če 
ne prej, zaboli, ko vidiš, da v supermarketih lahko 
izbiraš le še med kanadskim in kitajskim fižolom! 

Tudi v študiji Stročnice v kolobarju slovenskih eko-
loških kmetij iz leta 2005 je ugotovljeno, da večina 
ekoloških kmetov sicer pozna pomen stročnic pri 
ohranjanju in izboljševanju rodovitnosti tal, vendar 
tem zaradi pomanjkljivega znanja ne namenjajo 
pozornosti pri sestavi njivskih kolobarjev. 

Zakaj je tako?
Globalizacija in kapital sta iz ljudi naredila sužnje. 
Ko so žensko iztrgali iz domače kuhinje in jo po-
sadili za tekoči trak ali v pisarno, smo ploskali v 
dokaz končno dočakane emancipacije. Naučili 
so nas, da je prav, da ima tudi ženska svoj denar, 
da otrok potrebuje vrtec, sicer bo nesocialen, da 
se hrane ne splača pridelovati na svojem vrtu, da 

je domače jabolko s stoletnega drevesa slabše 
od nadzorovano škropljenega itd. In zato mnogi 
pravijo, da ni več časa, da bi kuhali ričet, stročnice 
ali delali rženi kruh z drožmi. Ker je žita v večini 
primerov treba namočiti in ker ob gledanji vseh 
novic in nadaljevank tega zvečer ne naredimo, se 
nam priprava tovrstnih jedi po povratku iz službe 
zdi »misija nemogoče«. Pa je vse skupaj veliko bolj 
preprosto, kot se zdi. 

Priložnost za delo, gibanje, zdravje
V kriznih časih je mnogo ljudi izgubilo službo, 
povečini takšno, ki so jo tako ali tako prezirali. 
Marsikdo izmed njih ima doma svoj košček zemlje 
in prav ta je lahko priložnost, da ljudje službo (slu-
žiti) zamenjajo za delo (delovati), torej pasivnost 
za aktivnost, otopelost za energijo, bolezen za 
zdravje! Posejte torej svojo piro, svoj ječmen, svoj 
fižol, postanite vedno bolj samooskrbni. Ali veste, 
kako preprosto je pridelati ječmen? Citiram Daria 
Corteseja, ki se na žita zares spozna: „Raste pov-
sod! Do okoli 15 stopinj pod ničlo ga nič ne zebe, 
v suhem in vročem pa mu ni prevroče. Celo na sla-
nih tleh lahko raste. Če je treba, zazori v manj kot 
treh mesecih.“ Če to ni vzpodbudno!

Četudi morda ne boste predelovali žit, vnesite 
v svojo prehrano čim več brezglutenskih živil. 
Presenečeni boste nad lahkostjo v telesu, boljšo 
kondicijo in koncentracijo ter nad splošno boljšim 
zdravstvenim stanjem. Izgubiti ne morete ničesar. 
Dobite pa lahko zelo veliko. 

Preprost odgovor, zakaj sveže zmleta moka  
ali zdrob nista primerljiva z oksidiranima.

Mg/kg
stara  

30 dni sveža

Provitamin A 0 3

Vitamin B1 0.6 5

Nikotinska kis. 7.7 57

Pantontenska k. 23 50

Vitamin E 0 24

Kalij 1150 4730

Kalcij 60 120

Železo 7 44

MLINI IN KOSMIČNIKI, SOKOVNIKI
Najbogatejša ponudba lesenih, ročnih in električnih mlinov 
na kamen, s katerimi meljemo žita, z določenimi modeli pa 
tudi sojo in koruzo ter mline z valji iz plemenitega jekla, s 
katerim lahko poleg žit meljemo tudi oljna semena, kot so 
mak in lan. Kosmičniki pa vam služijo za pripravo svežih 
kosmičev iz ovsa, ajde, pire itd...
Za vas imamo na zalogi tudi najkvalitetnejše sokovnike 
Green Star, Green Power Kempo in Vitamix.

ŽITA, SEMENA IN STROČNICE BIOTOP
Vsa zrna so kvalitetna, dobro očiščena in pridelana po 
evropskih predpisih za ekološko pridelavo. Poleg že zna-
nih vrst žit vam nudimo tudi žita, ki po naravi ne vsebujejo 
glutena, kot so proso, ajda, amarant, caniqua, kvinoja ter 
pražita, ki ne povzročajo alergij, kot so pira, 
kamut in emer. Prav tako vam nudimo 
tudi več vrst semen za pripravo 
kalčkov, kot so rukola, alfa alfa, 
meti in rdeča redkvica ter 
glinene in steklene kalilnike.

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

www.zdravahrana-biotop.si
mediacor.celje@siol.net
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1. Brezglutenska žita:

Ajda Do 70 % škroba, do 12 % beljakovin (vsebuje vse esencialne aminokisline), okoli 
2 % maščob, vlaknine, rudnine (magnezij, mangan), vitamini skupine B, flavonoi-
di (kvercetin, rutin), fitinske kisline. 
Deluje antioksidativno in varuje pred civilizacijskimi boleznimi.

Amarant Do 10 % maščob (polovica maščobne kisline omega 6!), zelo kakovostne belja-
kovine (do 18 %, več lizina in metionina kot na splošno v žitih), do 60 % ogljiko-
vih hidratov, rudnine (v povprečju dvakrat več kot v pšenici, kalcija kar petkrat 
več, magnezij, mangan, železo, baker, cink), vitamini skupine B, fitosteroli.  
Splošno krepčilo, pomaga proti utrujenosti, spodbuja prebavo, krepi živce, 
izboljšuje zbranost, krepi sluznice dihalnih poti, varuje pred degenerativnimi 
civilizacijskimi boleznimi.

Koruza Za našo prehrano je najpomembnejša zvrst trdinka, ki vsebuje do dobrih 80 
% škroba, do pribl. 18 % beljakovin (manjkata pomembni aminokislini lizin in 
triptofan), vitamine skupine B, karotenoide (betakaroten, lutein, zeaksantin), če 
je sveže mleta, tudi vitamin E in magnezij.

Kvinoja Približno 50 % škroba, do 18 % kakovostnih beljakovin (vključno z aminokisli-
nami cistin, lizin in metionin, ki so v žitih v manjših količinah), do 7 % maščob, 
vitamini skupine B, vitamina C in E, rudnine (železo, magnezij, mangan, baker, 
cink).

Proso Oluščeno vsebuje do okoli 65 % škroba, do 15 % beljakovin (podobno celovita 
sestava kot pri ajdi) in okoli 4 % maščob. Bogat vir rudnin (magnezij, silicij, fluor) 
in vitaminov skupine B. 
Za zdrave nohte in lase, spodbuja presnovo, ščiti pred boleznimi srca in ožilja ter 
drugimi civilizacijskimi boleznimi.

Riž 
(nepoliran)

Do 8 % beljakovin, vitamini skupine B, rudnine (magnezij, fosfor, mangan, 
železo, selen), 1 % maščob. Pomaga pri težavah s prebavo, pri povišani ravni 
holesterola, pri menopavzi.

2. Žita, ki vsebujejo gluten:

Ječmen Okusen vir rudnin (magnezij, baker, selen), vlaknine (betaglukan – pomaga pri 
znižanju previsokih ravni holesterola v krvi), vsebuje zelo malo glutena.

Oves Vsebuje zelo malo glutena, do 8 % maščob, do 16 % beljakovin, rudnine (pred-
vsem mangan, selen, magnezij in železo), vitamini skupine B. Učinkuje razstru-
pljevalno, zmanjšuje raven skupnega holesterola v krvi. 

Navadna 
pšenica

Vitamini skupine B, vitamin E, rudnine (mangan, cink, baker, železo). Hranilna le, 
ko užijemo celo žitno zrno.

Kamut Do 20 % beljakovin, zdrobasta moka, najprimernejša za testenine in različne 
vrste zdroba.

Pira Najbližja sorodnica navadne pšenice, v primerjavi z njo pa vsebuje več beljako-
vin (do 17 %) in drugačen, nekoliko lažji gluten.

Rž Manj škroba in glutena kot v nekaterih drugih žitih, do 9 % beljakovin, vitamini 
skupine B, rudnine (magnezij in mnoge druge). 
Deluje splošno krepčilno, povečuje odpornost telesa, proti civilizacijskim 
boleznim.

Pregled nekaterih osnovnih karakteristik 
žit in nežitnih škrobnih semen 

(povzeto po knjigi Daria Corteseja: 
Semena tretje moči, 

ki jo toplo priporočamo v branje):
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Od katerih živil smo 
najbolj odvisni?
Hrana ni več le navada, v mnogih 
primerih postaja odvisnost. K temu 
seveda pripomoreta tudi tajni arzenal 
kemičnih pripomočkov in oglaševanje.

O tem, da smo zlasti zahodnjaki postali odvisni 
od ogljikovih hidratov, je napisanih že veliko 
knjig. Ogljikovi hidrati v telesu dejansko deluje-
jo sladko. Torej tudi takrat, ko mislimo, da smo 
pojedli kaj slanega (pica, testenine, kruh), v telo 

vnašamo snovi, ki bodo v postopku presnove po-
stale sladkorji. Vnos takšnih živil je vse večji, po-
sledice tega pa prav tako. 

Mnogi avtorji svarijo pred odvisnostjo od slad-
korja, v kateri vidijo vzrok tisočerim težavam 
z zdravjem in s počutjem. Da so težave zaradi 
pretiranega vnosa sladkorja vidne, ne dvomimo. 
Menimo le, da to ni vzrok, temveč posledica vzro-
ka, o katerem se premalo govori in piše. 

Tradicionalne medicine se veliko bolj zavedajo 
povezanosti med okusi, organi in čustvi. Kot smo 
to opisali tudi v knjigi Ščepec rešitve, ima vsak 
okus svojo »tajno zvezo« z določenimi organi, ti 
pa so še kako povezani z našimi čustvi. Čim bolj 
v našem življenju prevladujejo skrbi, vse bolj nas 
vleče k sladkemu. Sladek okus dobesedno omi-
li napetost in otrdelost, ki jo skrbi ustvarjajo v 
vranici in prebavilih. Kljub temu da mnogi ljudje 
ne vedo niti tega, kje imajo vranico in kaj v tele-
su počne, intuitivno vedo, da jim bo sladek okus 
prinesel vsaj začasno olajšanje. Na žalost resnič-
no gre le za začasno olajšanje, saj bodo obresti, 
ki jih plačamo s tem, da smo telo zakisali, oropali 
rudnin in se napolnili z nepotrebnimi kalorijami, 
na koncu previsoke in bomo počasi v vse večjem 
energijskem deficitu. S tem pa še bolj nezadovolj-
ni, zaskrbljeni, napeti, …

Zmote o sladkorjih
Dobra novica je ta, da ni vse, kar je sladko, enako 
škodljivo. Sveže in suho sadje sicer vsebuje veliko 
sladkorja, vendar telesa načeloma ne bo zakisalo. 
Tudi glikemični indeks različnih sladkih snovi ute-
gne biti zelo različen. Drži, da je za telo najbolje, 
da sladkor v krvi ne doživi preveč divjih skokov 
in padcev. Zato mnogi prehranski poznavalci 
svetujejo hrano, ki nima visokega glikemičnega 
indeksa. 

Beli sladkor se pri tem giblje okrog 70, fruktoza 
okrog 30, dekstroza (grozdni sladkor) pa ima gli-
kemični indeks 100. Torej bodo sladila, ki imajo 
nizek glikemični indeks, komaj kaj zanihala naš 
sladkor v krvi, hitri sladkorji, kot je dekstroza, pa 
bodo takoj vbrizgali ogromno sladkorja v kri. 

Med najbolj počasne sladkorje uvrščamo rozine, 
agavin sirup in fruktozo. Sicer smo o slednji v za-
dnjem času prebrali različna svarila, predvsem 
zaradi možnosti, da jo proizvajajo iz gensko spre-
menjen koruze. Pojavljala so se tudi svarila na 
temo agavinega sirupa. Kot nova in zdravstveno 
neoporečna oblika sladila z izjemno nizkim glike-
mičnim indeksom pa se v zadnjem času ponuja 
še kokosov sladkor. Tega pridobivajo iz neodprtih 
cvetov kokosa in nima nič skupnega s kokosovo 
moko. 

Uvoznik in distributer: Jancomm d.o.o, 
Retnje 54, 4294 Križe, tel./fax. 04 5957033, 
e-mail: info@jancomm.si, www.jancomm.si

Sladkajte se zdravo, uporabljajte 
kokosov sladkor Biona

•  nizek glikemični indeks
•  bogat z minerali, 

aminokislinami in vitamini
• organizma ne zakisa
• pomaga ohranjati telesno težo

Na voljo v trgovini Mama Terra 
v Kamniku, na www.ekooaza.si 
in v specializiranih trgovinah 
z zdravo prehrano.
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V srednje hitre kompleksne sladkorje (na pol poti 
med fruktozo in belim sladkorjem) uvrščamo ja-
vorjev sirup, ječmenov slad in rižev slad. 

Zagotovo je najslabše, kar se ponuja pod krinko 
zdrave prehrane, koruzni in pšenični slad.

Kaj pa rjavi sladkor, sprašujete? Tudi pri tem po-
znamo veliko odtenkov. Od le z melaso obarva-
nega kristalnega belega sladkorja, do zelo kom-
pleksnih in rudninsko bogatih sladkorjev, kot sta 
mascavo ali posušeni sok sladkornega trsa. 

Zmote o škrobih
Mnogi vse škrobe dajejo v isti koš, saj v vsakem 
vidijo le škodljive učinke. Tudi pri tem je dobro 
imeti občutek za odtenke. Ker smo o žitih v tej 
številki pisali bolj obširno, vas vabimo k branju 
prejšnjega članka. Ko gre za delovanje žit na naš 
dvig in padec sladkorja v krvi, velja pravilo: čim 
bolj fini in rafinirani so, toliko hitreje se bodo pre-
snovili v sladkorje. 

Zmote o maščobah
Dolgo smo bili prepričani, da so tudi posledi-
ce debelosti povezane s pretiranim vnosom 
sladkorja. 

Potem smo kot glavnega krivca obtožili maščobe, 
predvsem nasičene. V svetu, kjer je vse polno pol-
resnic in znanosti, ki streže interesom kapitala, je  
bilo potrebnega res veliko časa, da dojamemo, 
da tudi maščobe niso vse škodljive. Počasi do-
jemamo tudi, da niso vse nenasičene maščobe 
»nedolžne« in da so konvencionalno pridelane 
margarine daleč od »zdravila«, za katere se izda-
jajo. Spoznanja o škodljivosti hidrogenizacije (str-
jevanja) nenasičenih maščob so danes poznane 
vsem, ki so si vzeli vsaj pol ure časa, da se s tem 
seznanijo. 

Za spoznavanje koristnih in manj znanih maščob 
pa je prav tako vredno nameniti nekaj časa. 

Zgodovinsko največje krivice so storjene koko-
sovi maščobi. Dolgo so jo po krivem obsojali, 
da ustvarja holesterol (ker je nasičena) ali da se 
bomo zaradi nje redili (ker vsebuje 900 kalorij v 
100 gramih). Ne eno ne drugo ne drži. Kokosova 
maščoba sodi med srednje verižne nasičene ma-
ščobe in se v telesu obnaša popolnoma drugače 
od drugih (živalskih) nasičenih maščob, ki imajo 
dolge verige. Tudi skrb pred kalorijami je odveč, 
saj ima kokosova maščoba to krasno lastnost, 
da v telesu izgori več maščob, kot jih sama pri-
nese. Pospešuje metabolizem v celicah in celo 
izgoreva del naših presežkov. To so potrdili tudi 
klinični poskusi, kjer so preverjali vpliv kokosove 
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Samo iz najboljših naravnih sestavin je mogoče 
ustvariti okusne in zdrave jedi. Izberite izdelke blagovne 
znamke Mercator Bio, ki združuje jamstva 
standardov Mekološke pridelave in predelave.

Sladka kokosova pomarančna krema

Potrebujemo: 100 g mandeljnov ali indijskih oreščkov, 1 dl 
cvetličnega medu ali agavinega sirupa, 150 g hladno stisnjene 
kokosove maščobe, 1 eko pomaranča, 1 eko limona, 2 banani
1/2 č. žličke kardamoma, 1 č. žličko naribanega svežega 
ingverja

Priprava: Mandeljne prelijemo z vodo in jih pustimo ćez noč 
namakati. Potem vodo odlijemo in jih v mešalniku zmeljemo v 
gladko maso. Če uporabimo indijske oreščke, jih namakamo 
le kakšno uro. Posebej dobro zmeljemo celo (z lupino) 
ekološko pridelano pomarančo. Dodamo kokosovo maščobo, 
zmlete oreščke, tekoče sladilo, sok polovice limone, banano in 
začimbe. Kremo ponudimo samostojno, kot sladico.

K jedi: Kremo lahko uporabimo tudi kot namaz na vafljih, 
palačinkah ali drugih sladicah. Nekoliko razredčena je 
uporabna tudi kot preliv za sadne solate. Sestavine lahko 
poljubno prilagajamo okusu. V primeru, da nas moti rahlo 
grenak okus pomaranče, uporabimo le njen sok in nastrgano 
lupino. Če kremo uporabljamo kot namaz, lahko banano 
izpustimo.

Recept je pripravil:
Matjaž Kološa,
univ. dipl. inž. živ. tehnologije

Naravno odlično!



maščobe na hujšanje. Izkazalo se je, da so lažje in 
hitreje hujšali tisti, ki so uživali to vrsto maščobe, 
kot tisti, ki maščob sploh niso uživali. Če doda-
mo temu, da je kokosova maščoba najboljši vir 
lavrinske kisline (to v večjih količinah najdemo 
le še v materinem mleku), ki krepi naš imunski 
sistem, kontaktno uničuje patogene organizme, 
kvasovke, viruse in zajedavce, ne škoduje pa kori-
stnim mlečnokislinskim bakterijam, je skrajni čas, 
da jo spoznate. 

Seveda tudi pri tem obstaja zdrava mera, ta pa 
narekuje, naj nasičene maščobe ne presežejo tre-
tjine vseh zaužitih maščob. Kaj pa bomo zaužili v 
preostalih dveh tretjinah? Čim manj rafiniranih in 
čim več takšnih, ki so hladno stisnjene in ekolo-
ško pridelane. 

Naj vas ne bo strah dobrih maščob – uživanje ko-
nopljinega, orehovega, boraginega, svetlinovega 
olja, olja pšeničnih kalčkov, arganovega ali oljč-
nega olja si lahko vedno štejete kot izraz ljubezni 
do lastnega telesa. 

Kemično pogojena odvisnost
Včasih svojo odvisnost od posamičnih živil raz-
vijemo sami. Pogosto pa pri tem pomaga tudi 
industrija, ki uspešno zavaja naše brbončice in 
nas sili, da hrepenimo po izdelkih, s katerimi telo 
uničujemo.

Najbolj sporni so pri tem ojačevalci okusov iz 
skupine glutamatov. Ti dosežejo, da vaši možgani 
čutijo šestkrat močnejši okus, kot je to resnično. 
Dobro za industrijo, slabo pa za naše živčevje, ki 
ga sčasoma "prekurimo". 

Vaše brbončice uspešno prelisičijo tudi umetne 
arome ter ogromni odmerki sladkorja, prikriti 
s kisom in soljo (npr. v kečapu). Zato se še kako 
splača brati deklaracije in poznati vsaj najbolj 
sporne dodatke, ki se jim je dobro izogniti.

Začimbni peskovnik
Dragi začimbni navdušenci!
Enodnevne delavnice, v katerih bomo od-
krivali skrivnosti začimb, bodo v naslednjih 
terminih:

1. 30. junij - Zeliščna kmetija Žunko, 
Bresternica (6 km od Maribora),  
od 10. do 20. ure.

2. 14. julij - Zeliščna kmetija Žunko, 
Bresternica (6 km od Maribora),  
od 10. do 20. ure.

3. 15. julij - Zeliščna kmetija Žunko, 
Bresternica (6 km od Maribora),  
od 10. do 20. ure.

Ker je bistvo delavnice v tem, da čim več do-
živite z vsemi razpoložljivimi čuti (vključno s 
tistimi, za katere morda menite, da ne obsta-
jajo), bo tokrat skupina zelo majhna. Po di-
šečih poteh novih spznanj vas bomo peljale 
Sanja Lončar, Marija Kočevar, Damjana Goter 
in (v Mariboru) Vida Žunko.

In seveda, kot se na naših delavnicah spodobi, 
bomo tudi dobro jedli. Od jutra do večera …

Cena delavnice, ki vključuje tudi prehra-
no in gradivo, je 85 EUR po osebi. Pogoj za 
udeležbo je, da ste knjigo Ščepec rešitve že 
prebrali!

Vaše prijave sprejema Damjana na tel. št. 041 
770 120 vsak delovnik med 9. in 13. uro ali po 
e-pošti delavniceSZZ@gmail.com

V naravi so zelo redka 
olja z visokim deležem 
GLA maščobnih kislin.  
In prav te so zelo pomemb-
ne za zaviranje vnetnih 
procesov, regeneracijo 
kože in živčevja ter redče-
nje krvi. Največja koncen-
tracija GLA je v svetlinovem 
in boraginem olju.

Ekološko pridelano svetlinovo in boragino 
olje poiščite v trgovinah Sanolabor. Za ostala 
prodajna mesta pokličite na 03 752 02 60.

1.

2.

3.
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Če so tudi v vas začimbe vzbudile vedoželjnost, čutila in lakoto po 
novih spoznanjih, vas vabimo na tridnevni začimbni seminar v Avstrijo. 

Na naši poti se bodo prepletali trije časi:

Spoznavali bomo vlogo, ki so jih zelišča in začimbe imela v 
srednjem veku v samostanski medicini, ter vlogo, ki so jo 

samostani imeli v tedanji družbi. V ta namen bomo obiskali 
samostanski vrt, ki ga še danes ohranjajo po pravilih, ki so veljala 
pred enim tisočletjem.

Kipec Wilendorfske Venere, star 22–24.000 let, so odkrili prav 
na območju, na katerega se odpravljamo. Geologi pravijo, 

da so tam najstarejša nedotaknjena tla na svetu. Še danes so 
posejana s sledmi Keltov in Slovanov, ki so tam živeli tisočletja in 
jim je celo uspelo zadržati širitev Rimskega cesarstva (Kako le?). 
Zato bo zanimivo poskusiti začutiti njihovo civilizacijo in moči, o 
katerih danes pričajo le megaliti, posejani po pokrajini, v katero 
se odpravljamo. 

Na koncu pa nas čaka še vesela in dišeča sedanjost. Obiskali 
bomo podjetje Sonnentor in od blizu spoznali, kako pridelu-

jejo, sušijo, kako vse skupaj poteka in v čem je skrivnost njihove 
drugačnosti. V hiši, ki globoko spoštuje Hildegardino izročilo, 
bomo izvedeli tudi nekaj več o tej izjemni ženski in seveda preiz-
kusili tudi njihove dobrote. 

V iskanju biotske pestrosti in avtohtonosti pa nas bo pot pelja-
la tudi do Noetove barke – ene izmed največjih semenskih 

knjižnic v Evropi, z aktivno banko 6.000 semenskih vrst. Spoznali 
bomo, kako zbirajo, izmenjujejo in ohranjajo semena. Obiskali 
bomo tudi njihov vrt, na katerem vsako leto gojijo okrog 800 
rastlin iz svoje zakladnice. Spoznali bomo marsikatero pozablje-
no rožo, zelenjavo in zelišče, kakšno seme ali sadiko pa si bomo 
verjetno vzeli tudi v »rejo« domov. 

Seminar bo vodila Sanja Lončar, za prevajanje iz nemščine 
pa bo skrbela Sabina Topolovec, ki jo poznate tudi kot soav-
torico knjige Ščepec rešitve.

Dišeča          spoznanja

TERMINI in PRIJAVE: 
1. termin: od 6. do 8. julija   2. termin: od 20. do 22. julija
Cena programa je 220 EUR + kotizacija za seminar 90 EUR

Za bolj natančen program in več informacij pišite na e-naslov: 
delavniceszz@gmail.com ali pokličite na 041 770 120 vsak 
delavnik med 9. in 12. uro.
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Divji prispevki  
k prehranski  
ne/odvisnosti
Besedilo: Dario Cortese

Resda od hrane nismo odvisni, saj je 
ta naša redna potreba, po drugi strani 
smo pa v večini primerov še kako 
odvisni od preskrbe s hrano. Dokler tako 
obilno »raste« na policah trgovin, se 
tega verjetno niti zavedamo ne, sploh 
če imamo svoj vrt in polno shrambo. 
Toda če upoštevamo možnost, da 
zna biti preskrba s hrano motena ali 
celo prekinjena, se podoba rajskega 
nakupovalnega vrta zelo spremeni. 
Zlasti če smo povsem odvisni od hrane, 
ki je na voljo v trgovinah. 

V takem primeru pridejo prav zaloge v shrambi, 
vendar se tudi ta prej ali slej izprazni ali nam jo v 
primeru hudega pomanjkanja celo izpraznijo dru-
gi in če je ni mogoče obnoviti … V takem, resda 
zelo kriznem scenariju, priskočijo na pomoč uži-
tne divje rastline. Četudi ne pride do posebne kri-
ze glede preskrbe s hrano, ni odveč, da upošteva-
mo prehransko moč divje zelenjave in druge divje 
hrane ter jo vgradimo v vsakodnevni jedilnik. S 
tem ne zmanjšamo zgolj odvisnosti od kupljene 
hrane, temveč tudi bistveno prispevamo h kako-
vosti svoje prehrane. Morda se bo komu prehra-
njevanje s »travicami« zdelo preveč asketsko, toda 

prav ta enostavna, naravna in nenazadnje tudi za-
stonjska hrana dela čudeže tako na področju naše 
prehranjenosti kot na področju naše energije. 
Sicer pa to niso nobeni čudeži, saj je divja hrana 
nekaj povsem običajnega, vsakdanjega in vsako-
mur na dosegu roke, le spomnimo se morda ne, 
da jo lahko jemo. 

Še zdaleč ni treba, da poznamo celo vrsto rastlin, 
čeprav poznavanje večjega števila užitnih divjih 
rastlin ne škodi. Vseh pa skoraj zagotovo ne bomo 
uspeli spoznati, saj je pri nas, podobno kot dru-
gje v Evropi, več kot 1.500 vrst tako ali drugače 
uporabne divje zelenjave in sadja. Zato je več kot 
dovolj, če smo si domači le z nekaj pogostimi, lah-
ko razpoznavnimi in zelo raznoliko uporabnimi 
vrstami, ki jih vsaj nekaj zagotovo že poznamo: 
koprive, regrat in sorodniki, hmelj, kurja črevca 
in drugi pleveli, borovnice, drnulje, kostanj, … Ta 
divja hrana nas pouči, da iz malega (števila vrst) 
pripravimo veliko (raznolikih in okusnih jedi). V 
primeru hude prehranske krize nam pomaga po-
tešiti lakoto dobesedno po načelu »iz rok v usta«, 
če upoštevamo, da imamo pri roki vsaj nekaj 
kriznih rezerv, na primer suhih stročnic, žita, olje 
in malo soli, pa ustvarimo bogat jedilnik resda 
enostavnih, vendar zelo krepkih jedi. To v vsakem 
času, bodisi kriznem ali ne, zaradi obilja živodej-
nih sestavin (antioksidanti, rudnine, vitamini, dru-
ge bioaktivne sestavine) pomeni zdravo in močno 
nadgradnjo običajne prehrane.

Nekaj najenostavneje razpoznavnih 
vrst divje zelenjave
Koprive
Menda jih vsi poznamo. Nabiramo vršičke in mla-
de liste, pripravljamo jih na vse mogoče načine. 
Lahko jih zamenjamo z več vrstami mrtvih kopriv, 
še preden te zacvetijo. Vse so užitne, vendar manj 
okusne kot pekoče koprive, saj imajo močan vonj 
po zemlji, nekatere pa so tudi precej grenke. 

Regrat in sorodniki
Vse, kar je podobno regratu, torej večina rastlin iz 

Divja hrana pomaga spremeniti pogled na 
(prehranski) svet: nima cene – torej je zastonj 
ali je neskončno draga? – njena prehranska 
vrednost pa je izjemna. Ne le po vsebnosti 
za današnji čas bistvenih hranil, temveč tudi 
zaradi tega, da smo z njeno pomočjo manj 
odvisni od »trgovinske« hrane ali sploh po-
stanemo v večji meri neodvisni od nje. Naj se 
torej gremo neke vrste »prazgodovinsko« na-
biralništvo? Morda res, vendar za 21. stoletje. 
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družine radičevk, ki jih je več kot 100 vrst, je upo-
rabno na enak način kot regrat. Torej jemo liste, 
popke, cvetove ter pripravljamo solate in še mar-
sikaj. Kolikor je znano, je edina za prehrano neu-
porabna radičevka strupena ločika. 

Divja meta in sorodstvo
Vse, kar diši in je videti podobno kot meta ali me-
lisa, je užitno in uporabno kot začimbno zelišče, 
če le ni pregrenko, četudi ne vemo natančno, za 
katero vrsto gre. To so rastline iz družine ustnatic, 
ki imajo v večini primerov izrazit vonj, štirioglato 
steblo in tako imenovani ustnati cvet; mednje so-
dijo tudi mrtve koprive. 

Luki
Divji sorodniki česna in čebule se imenujejo luki, 
pri nas jih je 20 vrst. Vsi so užitni, najbolj znan je 
čemaž. Torej lahko nabiramo in jemo vse, kar ima 
podobne liste kot por, drobnjak in čebula ter ima 
značilni vonj, podoben navedenim rastlinam.

Pleveli
Ni jih malo in zanimivo je, da so skoraj vsi užitni, 
nekateri pa sodijo med prehransko najmočnejšo 
zelenjavo sploh. Nabiramo jih dobesedno leto in 
dan. Izrazito strupenih rastlin med njimi ni, spo-
znajmo pa kurjo češnjico, ki je rahlo strupena 
zaradi saponinov, pa še to, le če jo zaužijemo v 
večjih količinah, in navadni grint, ki vsebuje piroli-
zidinske alkaloide. 

Slanuše
Skoraj vse slanoljubne rastline, to so tiste, ki raste-
jo na slanih tleh ob morju, pri nas jih je več kot 
10 vrst, so odlična zelenjava. Opozorilo: Pri nas so 
v sklopu krajinskih parkov Sečoveljske soline in 
Strunjan zaščitene.

Križnice
Rastline iz družine križnic so večinoma vse užitne, 
vseh je pri nas več kot 120 vrst, vendar jih od teh 
nemalo raste v visokogorju, tako da lahko število 
uporabnih križnic ocenimo na polovico navede-
nega števila. 

Od elektrike neodvisno 
shranjevanje za daljši čas
Večino divje zelenjave lahko posušimo. Hranimo 
jo v zaprtih steklenih kozarcih na temnem mestu. 
Suhe uporabljamo za juhe, enolončnice in po-
dobne jedi. Mlade liste in poganjke tudi naravno 
kisamo, podobno kot zelje. Na ta način imamo 
prehransko moč neukročene narave pri roki tudi 
takrat, ko nad zemljo ni več kaj nabrati. Kar se uži-
tnega skriva v zemlji, za nabiranje zahteva bistve-
no več znanja in izkušenj. Na kostanj, žir, želod, 
divje sadje in gobe pa le ne pozabimo. 

Ta priročnik ni nič drugega kot 
zbirka priročnikov, ki so priročna 

izvedba v tiskane besede 
oblikovane enodnevne delavnice 

o spoznavanju, nabiranju in 
pripravi užitnih divjih rastlin. 

Obenem je to zbirka priročnikov, ki jih 
je avtor že pred časom nameraval izdati 
vsakega posebej. Nato se je izkazalo, da 

bo priročneje, če vse skupaj združi v čvrsto 
zbirko nasvetov in navodil. Zato je namen 
priročnika, da prevzame izobraževalno in 

lakoti nadvse spodbudno vlogo enodnevnih 
delavnic na temo užitnih divjih rastlin, ki jih 
je avtor vodil do zdaj, zdaj pa pravi, da jih ne 
bi več. Večdnevne delavnice »nadaljevalne-
ga« značaja, ki se bodo izognile ponavljanju 
enega in istega, kar se sicer dogaja na eno-
dnevnih delavnicah in je v razširjeni izvedbi 
zajeto v tem priročniku, bodo menda ostale. 

Vse ostalo je "pod razno".

Tako da … 

Samo brez panike!
Uredništvo se v svojem, vendar ne tudi v 

avtorjevem imenu, opravičuje za zamudo, ki 
je nastala zaradi tega, ker se je avtor predolgo 
skrival v trebušanskih grapah, videli so ga pa 

menda tudi v Zakojški grapi in v Zapoški.

Zdaj se končno obeta izzid knjige, ki jo lahko 
naročite na Založbi Porezen, Pot na zavrte 14, 
5282 Cerkno, tel.: 031 60 1630 (vsak delovnik 
od 8. do 18. ure), e-pošta: 1630@porezen.si.

Več na www.porezen.si, www.divjahrana.si

SAMO BREZ PANIKE

Po preizkušenih virih sestavil
Dario Cortese

Lovsko-nabiralniški 
priročnik za obrambo pred 

koncem sveta

ali

Nasveti za samooskrbo in neodvisnost 
od sveta kot 

(mislimo, da) ga poznamo
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Vrt kot vrtec
Besedilo: Sanja Lončar

Ne bomo ponavljali svaril o tveganju, 
ki ga predstavlja odvisnost od globalne 
oskrbe s hrano. Ali boste odvisni ali vse 
bolj neodvisni, je vaša odločitev. 

Videti pa je, da se ogromno ljudi angažira prav 
v smeri zmanjševanja odvisnosti od trga hrane. 
Zaradi prihranka, zaradi zdravja, zaradi varnosti, 
osebne rasti, novih spoznanj, … Dejansko razlo-
ga ni treba izbirati – vsi delujejo hkrati. 

Menimo, da vsaj naši bralci ne potrebujete več 
dolgega prepričevanja, zakaj bi se lotili samoo-
skrbe. Zdaj so bolj aktualna vprašanja, kako. Te 
dni ugotavljam, da je vprašanje semen še veliko 
bolj pomembno, kot se mi je sprva dozdevalo. 

Bravo za eko semena!
Ko sem se to zimo odločala, da bo naš vrtiček to 
sezono doživel resno razširitev, sem bila prepriča-
na, da bo to terjalo tudi več stroškov in časa. 

Zdaj pa presenečeno ugotavljam, da zemlja ni 
prazna in da vrt dela, četudi vanj nisem zaseja-
la niti polovice načrtovanih vrtnin. Enostavno, 
skoraj vse eko rastline, ki sem jih pustila, da raz-
vijejo seme v prejšnji sezoni, že poganjajo same. 
Nekaterih poganjkov je na stotine (pa naj kdo 
reče, da narava ni radodarna). Zato ponižno vza-
mem nazaj svoje občasne pomisleke, da so eko 
semena neupravičeno draga!

V času, ko v hiši negujem »dojenčke« sadik iz 
vrečke, zunaj že poganjajo taiste rastline, ki so 

se zasejale same in so v nekaj toplih dneh že 
prehitele moje »varovanke«. Tako je na vrtu že 
polno različnih solatnic, peteršilja, rukole, graha, 
… Zasejale so se tudi začimbe (boraga, ognjiči), 
zimo pa so brez kakršne koli zaščite preživele tudi 
blitva in drobna rukola ter vse moje začimbe ra-
zen lovorja in rožmarina. 
Nekatere poganjke še vedno poskušam prepo-
znati in seveda ugotavljam, da mi manjka pozna-
vanje te faze rasti, saj sem imela v preteklosti ve-
činoma opravka z že razvitimi sadikami, ki sem jih 
le presajala. Zato se zdaj zabavam z ugibanjem. 
Zapišem, kar mislim, da bo … In se pustim prese-
netiti. Nazadnje sem se tako zabavala, ko sem še 
hodila v vrtec! Zdaj pa je vrtec zamenjal vrt. 
Ko to pišem, smo šele v začetku aprila, pa že po-
biram tri vrste solat, blitvo, drobnjak, peteršilj in 
koprive z lastnega vrta. Vsak sprehod po vrtu pa 
je veselo odkritje: »Poglej, kaj je pognalo!« In hva-
ležnost, da je tako.
Samooskrba je očitno veliko bolj preprosta, kot 
sem si upala misliti. Naravi pa uspeva, da mi po-
časi, vendar vztrajno dopoveduje, da je tudi ži-
vljenje veliko bolj preprosto, kot si upamo verjeti.

Uganite, kaj bom, ko bom velika!
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Točne odgovore, kaj bo zraslo iz rastlinic na 
slikah, najdete na 2. strani.
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Semena svojih pridnih rastlin bom z veseljem 
pobirala. In z veseljem jih bom dala v izmenjavo. 
Šele zdaj dojemam, koliko odvečnega dela je bilo 
v vseh prejšnjih sezonah, ker sem sejala veliko 
manj vitalna semena ali celo hibride. 

Misli globalno, 
zavajaj lokalno!
Samooskrba postaja vse bolj 
zaželena. Če pa multinacionalke 
nimajo lokalnih živil, imajo moč, da 
jih kot takšne predstavijo. 

Ste že opazili kampanjo za 
mlečne izdelke Na planincah? 
Ste tudi vi pomislili, da gre za 
slovenski izdelek? Zmota! Gre 
za zavajajoče oglaševanje 
francoskega podjetja Danone, 
ki je na trg poslalo izdelek, ob 
katerem naj bi pomislili na slovenske naro-
dne pesmi. Celo deklaracijo so napisali le v 
slovenščini in če ne preberete drobnega ti-
ska, boste zares pomislili, da je tudi mleko 
domače. 

Zato pozdravljamo odziv poslanca (in nek-
danjega kmetijskega ministra) Dejana 
Židana, ki je kampanjo prijavil inšpekciji in 
jo označil za hud primer zavajanja potrošni-
ka, saj "se ga s tržno znamko namenoma na-
peljuje, kot da gre za produkt slovenskega 
porekla". Židan je podal prijavo na Tržni in-
špektorat Republike Slovenije in Inšpektorat 
za kmetijstvo.

"Očitno je, da pri velikih tujih korporaci-
jah tovrstni primeri zavajanja potrošnika, 
s sklicevanjem na nacionalni izvor izdelka, 
s pomočjo nekorektne izrabe posameznih 
motivov slovenstva postajajo trend, česar pa 
ne bi smeli dopustiti … Takšna ravnanja so 
v času, ko se slovenski potrošnik še posebej 
zaveda vedno večje potrebe, da kupuje slo-
venske izdelke, ki so kakovostni, s tradicijo in 

z visokimi standardi 
varnosti, ter tako v 
krizi pomaga doma-
čemu proizvajalcu, 
še posebej sporna in 
moralno vprašljiva," 
je opozoril Židan. Vse informacije o izdelkih in ponudbi lahko

najdete na www.tustrgovine.si/bio-tus

RDEČE GOVEJE MESO
BLAGOVNE ZNAMKE EKODAR
- NOVO NA BIO POLICI TRGOVIN TUŠ! 

EKODAR EKOLOŠKO MESO
lahko na bio policah trgovin Tuš najdete vakuumsko 
pakirano. Meso, ki je vakuumsko pakirano in se hrani na 
do 4 °C v originalni embalaži gre skozi proces t.i. zorenja. 
Zorenje je naravni, encimski proces pri katerem se meso 
omehča ter postane še okusnejše in s tem še bolj primerno 
za pripravo vseh vrst jedi. Pri teh procesih pa lahko pride 
do spremembe barve mesa, ki se sivkasto obarva, kar pa 
nikakor ne pomeni, da je z mesom karkoli narobe.

Ekodar ekološko meso lahko najdete v izbranih Tuš 
supermarketih, in sicer: Planet Tuš Kranj, Planet Tuš 
Celje, Planet Tuš Koper, Planet Tuš Maribor Studenci, 
Planet Tuš Novo mesto, Tuš Maribor Radvanje, Tuš 
Maribor Pobrežje, Tuš Murska Sobota Bakovska, Tuš 
Ljubljana BTC, Tuš Sežana, Tuš Ptuj Puhova in Tuš 
Grosuplje.

PREDNOSTI EKODAR EKOLOŠKEGA MESA:
• izjemen okus in višja prehrambena vrednost,
saj je meso manj zamaščeno in bolj mesnato,
• ekološka živinoreja je okolju in živalim bolj

prijazna; gre namreč za trajnostni način
kmetovanja, kjer se ne uporablja GSO,

antibiotikov, kostne moke in drugih dodatkov,
• z nakupom mesa proizvajalca ekodar

potrošniki podpirajo slovensko kmetijstvo
slovenskega kmeta ter prispevajo v dobrodelni

sklad Ekodar - Mitja Petkovšek.

Več kot 520
Bio izdelkov
priznanih blagovnih 
znamk v izbranih
trgovinah Tuš.
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Zakaj ne bi tudi vi?
Naše novice in portal so tudi pozitivna 
točka v Štafeti oskrbimo.si. In v tej 
pozitivni točki zbiramo navdušujoče 
zgodbe z vseh koncev Slovenije. 

Štafeta dobre volje!
April je zaznamovalo veliko čudovitih dejavnosti 
na vseh koncih Slovenije. Teh ni bilo na naslovni-
cah naših medijev in v udarnih poročilih. Tam je 
bilo namreč v ospredju zmanjševanje in omejeva-
nje (denarja, plač, pravic, …). V nasprotju s tren-
di politike pa so navadni mali ljudje svoje moči 
usmerjali v rast, razvoj, ohranjanje, sodelovanje 
in "opolnomočenje" oziroma krepitev sebe za bolj 
kakovostno življenje. 

Zaslužijo si, da jih zapišemo vsaj mi in se jim 
zahvalimo. 

•	 V Hudem logu na krasu je 9. aprila potekala 
setev semen iz semenske banke ter izmenjava 
semen in izkušenj. 

•	 Enako so počeli tudi na samooskrbnem vrtu v 
Žalcu v koordinaciji društva Ajda Štajerska. 

•	 O pomenu rodovitnosti tal v biološko-dinamič-
nem kmetijstvu in preusmeritvi kmetij v eko 
kmetovanje sta 11. aprila v Rogaški Slatini pre-
davala Matjaž Turinek in Mitja Zupančič. 

•	 11. aprila so v okviru projekta Sorško polje, 
približajmo se naravi, v Šmartinskem domu 
Stržišče, organizirali predavanje o pomenu 
ekološko pridelane hrane in pravilne priprave 
obrokov za človeško zdravje. 

•	 Otroci šole Vransko so sejali semena na par-
tnerski kmetiji Golob-Zahojnik 12. aprila. 
Dejavnosti sta usklajevala Ajda Štajerska in 
Zavod Ekologičen.

•	 13. aprila so sejali semena, zbrana na štafeti, na 
skupnem ekološkem vrtu v Prašah. 

•	 13. in 14. aprila je bil dan sejanja semen na njivi 
Arimedi, in sicer v okviru projekta Štafeta se-
men. Akcijo je vodilo Društvo za opolnomoče-
nje človeka –Gibanje JA, MI LAHKO!

•	 Društvo Lavita je 13. aprila organiziralo oskrbo-
valnico semen, znanja in izkušenj, vse skupaj pa 
so nadaljevali tudi na Ekofejstu 14. in 15. aprila.

•	 Semena so imela pomembno vlogo tudi na pra-
znovanju dneva Zemlje od 19. do 22. aprila. 

•	 Na Biotehnični fakulteti v Mariboru so 20. 
aprila organizirali predstavitev poteka Štafete 
semen.

•	 26. aprila so v Rogaški slatini organizirali 
Opolnomočenje ob dnevu Zemlje. Dejavnosti 
je vodilo Društvo za opolnomočenje člove-
ka – Gibanje JA, MI LAHKO! Sekcija za celostno 
bivanje.

Do trenutka, ko smo zaključevali te novice, se je v 
projekt Štafeta eko semen vključilo več kot tride-
set šol in vrtcev. 

Ekološki in permakulturni vrt v Prašah
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Zdravo, v ritmu 
z naravo. 
Prvo srečanje biodinamikov.

Zavod za biološko dinamično go-
spodarjenje Demeter in Biotehniški 
center Naklo bosta v času od 18. do 
23. 6. 2012 gostitelja mednarodne 
konference biodinamikov. 

Organizacija mednarodne konference v 
Sloveniji je velika čast za slovenske organi-
zatorje, obenem pa tudi obveza, priznanje in 
potrditev, da biodinamična metoda kmeto-
vanja pri nas dobiva vse večje razsežnosti in 
pomen. Širša javnost, torej vsi, ki bi želeli iz-
vedeti več o biodinamiki, vrtičkarji, konven-
cionalni, integrirani ali ekološki kmetje, ste 
vabljeni v čim večjem številu v Biotehniški 
center Naklo v nedeljo, 17.6.2012, na prvi ve-
liki shod (srečanje) biodinamikov.

Dan biodinamikov bo izjemna priložnost za 
vse, ki želijo več znanja o biodinamičnem in 
ekološkem načinu kmetovanja – dela z naravo 
iz prve roke. Na številnih stojnicah bodo pri-
delovalci ponudili in prodajali certificirana bi-
odinamična in ekološka živila. Izvedeli boste 
tudi, kje lahko zdrava živila kupujete, kako pri-
ti do biodinamičnih in ekoloških semen, sadik, 
kdaj in kako sejati ter pobirati pridelke, kako 
se ravnati po setvenem koledarju itd. Obisk 
stojnic je lahko zabaven, informativen in obe-
nem praktičen za vse, ki se zavedate pomena 
zdrave prehrane, samooskrbe, nujnosti varo-
vanja narave in okolja za nas ter za naše pri-
hodnje generacije. Vzporedno s tržnico bodo 
v Biotehniškem centru Naklo potekala zanimi-
va brezplačna predavanja, ki se jih bodo lahko 
udeležili obiskovalci tega srečanja. 

Predstavila se bodo tudi društva za biodina-
mično gospodarjenje Ajda, Zveza društev 
Ajda ter Waldorfska šola in vrtec. 

V nedeljo, 17. 6. 2012, med 10. in 17. uro, 
bo torej živahno, poučno, okusno, veselo, 
za vsakogar nekaj! Vabljeni!

	  
	  

Ne potrebujete društva ali kakšne organizacije, da bi 
naredili svoj korak na skupni poti. Vse več posame-
znikov tudi po svojim močeh prispeva k temu, da se 
miselnost in tudi delovanje vse večjega števila ljudi v 
Sloveniji spreminja.

Gospe Marica, Jana in Elvira iz Celja so se od-
ločile, da bodo pred svojo stavbo namesto nekaj 
forzicij in trpežnih grmov uredile učni vrt z zelišči 
in začimbami. Da stanovalci in otroci spoznajo, kaj 
je kaj in kako se uporablja. 

Gospod z Dolenjske se je spomnil, kako je njego-
va babica gojila avtohtoni stari bob. In se je odlo-
čil poiskati staro seme teh sort. Začel je spraševati 
po vasi, v gostilni, med gasilci, … In ni trajalo dol-
go, da je izvedel, da ga ena gospa zares ima. Zdaj 
ga gospod že drugo sezono goji na vrtu in pravi, 
da bo to leto pridelal kar 40 kilogramov semena, 
ki ga bodo dali v izmenjavo, vsem, ki želijo ohra-
niti to staro sorto, ki je prehranila naše prednike. 

Gospa Fani, zeliščarka, pa se je odpravila kar v 
šolo in ponudila pomoč, da s skupnimi močmi 
uredijo zeliščni vrt in otroke naučijo, kako se zdra-
vilne rastline uporabljajo v različnih pripravkih. 

Janez in Marica sta se odločila, da odslej na obi-
ske namesto kave in bombonov nosita le sadike. 

Že to zimo sta ukoreninila in na mraz prilagodila 
sivko in kivi, zdaj pa sadike veselo podarjata svo-
jim prijateljem. 

Namesto računalniških igric in drugih sodobnih 
igrač se je Tone odločil otroke v svoji razširjeni 
družini obdarovati z vrtnim orodjem. Za vsakega 
otroka je naročil tudi posebno tablico z imenom, 
ki jo pritrdi na orodje. Pravi, da so otroci več kot 
navdušeni. Darilo pa traja dlje kot katera koli igri-
ca, ki bi se jo lahko spomnil. 

Jože iz Slovenj gradca bo pomagal pri zavodu za 
gluhe pri nastajanju učnega sadovnjaka. V aprilu 
so zasadili jablane, češnje in druga sadna drevesa, 
s ciljem da varovanci sčasoma začnejo uživati do-
mače sadje. K projektu vabijo tudi druge, ki lahko 
ponudijo strokovno pomoč.

Kaj pa vi počnete? Pišite nam na info@zazdravje.
net, da povemo tudi drugim. Veseli bi bili tudi ka-
kšne fotografije.

Seznam prodajnih mest preberite na  
www.amarant.si ali naročite po povzetju.

Tel.: 01 563 9236, e-mail: info@amarant.si
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Kaj lahko naredimo, 
da naš vrt ne bo 
odvisen od vode? 
Besedilo: Jerneja Jošar

Podnebje postaja vedno bolj muhasto. 
Hudo sušo so zadnja leta utrpele 
tudi številne države v hladnejšem 
podnebnem pasu. Da je vodna bilanca 
v minusu, smo lahko videli že v 
mesecu marcu. In če lahko verjamemo 
napovedim, ki so vse prej kot lepe, je 
skrajni čas, da začnemo premišljevati o 
ravnanju z vodo. 

Ustvarimo visokokakovostna živa tla 
Kakovostna tla so s humusom bogata tla. Taka 
tla imajo večjo sposobnost zadrževanja vode, saj 
humus dobro vpija vodo in jo dalj časa skladišči. 
Ker humus nastaja iz odmrlega in razpadajočega 
organskega materiala s pomočjo v tleh živečih 
mikroorganizmov, poskrbimo, da bodo v tleh 
zanje čim bolj ugodne razmere. Zato gnojimo s 

kompostom ali z dobro uležanim hlevskim gno-
jem, ne hodimo po gredah in jih ne prekopavaj-
mo, sadimo metuljnice in ostale rastline za zeleno 
gnojenje, tla zastirajmo z organskim materialom 
(slama, trava) in sadimo pokrovne rastline.

Pomembna je tudi struktura tal. Preveč težka gli-
nasta tla le s težavo prepuščajo vodo, zato jih zra-
hljamo z dodatkom kremenčevega peska, apna in 
organskih snovi. Preveč lahka peščena tla slabo 
zadržujejo vodo. Izboljšamo jih z dodatkom glina-
stih materialov in organskih snovi. 

Velik pomen zastirke 
Poskrbimo, da so tla na gredah vedno pokrita. 
Kakor hitro se tla spraznijo in jih ne zasadimo z 
novo sadiko rastline, jih pokrijemo z organsko za-
stirko, kakršni sta trava in slama, ali posejemo po-
krovne rastline, če je izpraznjena površina večja.

Na ta način preprečimo izhlapevanje vode s povr-
šine tal in s tem nepotrebno izgubo vode. Zemlja 
je bolj odporna proti suši. Zastirka preprečuje od-
tekanje vode v močnejših nalivih in preprečuje 
zbijanje tal. Obenem bogati tla s humusom, taka 
tla pa bolje zadržujejo vodo.

Visoka greda
Gredice preoblikujmo v dvignjene grede. Ob na-
livih odvečna voda odteka z gred in pronica ob 
vznožju, kjer jo tla vsrkajo vase in kjer služi kot za-
loga za sušna obdobja.
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Balkoni in terase
Ponudba balkonskega cvetja je vsako leto večja in 
vedno znova prihajajo na trg novosti. Med njimi 
so nekatere, glede vode in hranil, prave požrešni-
ce. Pri nakupovanju naj nas ne zavedejo lep videz 
in veliki barviti cvetovi, temveč se pozanimajmo, 
kakšne zahteve ima rastlina. Poiščimo tiste, ki ne 
potrebujejo veliko zalivanja in gnojenja. Za korita 
in posode namesto enoletnega cvetja, ki ga vsak 
konec sezone zavržemo, posezimo po dišavnicah 
in trajnicah, ki so se izkazale kot odlične za goje-
nje v loncih.  

Posadimo jih v večje posode, kajti čim večja je po-
soda, manj bo treba zalivati. Poskrbimo za drena-
žo in seveda nenazadnje tudi za kakovostno prst. 
Izogibajmo se poceni substratom na osnovi šote. 
Mešanico si raje pripravimo sami iz vrtne zemlje, 
komposta in peska. Če te možnosti nimamo, je v 
trgovinah na voljo tudi visokokakovostna kompo-
stna mešanica brez šote.

Med vso to poplavo novosti balkonskega cvetja 
so pelargonije glede nezahtevnosti in neodvisno-
sti od vode še vedno zmagovalke. Naše babice 
in mame so že vedele, zakaj so jim krasile vsako 
okensko polico. Nekateri so se jih naveličali, ne-
katerim celo niso všeč, vendar pa je lahko z do-
bro kombinacijo različnih vrst in sort pelargonij v 
družbi s trajnicami in z dišavnicami naš balkon vse 
prej kot dolgočasen. 

Že res, da želimo imeti lep balkon, vendar je po-
raba pitne vode za zalivanje popolnoma neu-
mestna. Varčujmo s pitno vodo in za zalivanje 
rož uporabljajmo tako imenovano sivo vodo. Ko 
umivamo solato in ostalo zelenjavo, ne puščajmo 
umazane vode, da teče naravnost v odtok, tem-
več imejmo v umivalniku večjo posodo, v kateri 
se bo ta voda zbirala. Ko se posoda napolni, vodo 
prelijemo v zalivalke ali večje posode in shranimo 
za zalivanje.

Trata
Vsaj del trate spremenimo v naravni travnik s 
travniškim cvetjem, ki ga ne bo treba negovati. 
Preostali del zelenice kosimo v sušnih dneh višje 
kot ponavadi, vsaj 3 cm od tal.

Okrasne grede
Okrasne grede zasadimo s trajnicami, ki dobro pre-
našajo sonce in sušo. Naštejmo jih le nekaj: mačja 
meta, nageljni, rman, mlečki, pajčolanka, svetlin, 
kadulje, krvomočnica, perunike, mečki. Na predele, 
ki so posebej izpostavljeni močnemu popoldan-
skemu soncu in kjer ni veliko zemlje, zasadimo su-
kulentne rastline, kot so netreski in homulice.

Prestrezanje meteorne vode
Pod žlebovi namestimo sode, v katerih se bo zbi-
rala deževnica. Lahko si omislimo večje zbiralnike 
vode. Postavimo jih na najvišjo točko v vrtu, kar 
nam bo olajšalo zalivanje oziroma namakanje.

Če imate sadovnjak ali vrt na pobočju, izkopljite 
prečne plitve jarke po pobočju. Jarki prestrežejo 
površinsko vodo, ki teče po pobočju, in pripomo-
rejo k temu, da se vpije v vrhnjo plast, namesto da 
steče naravnost navzdol. Tudi s terasami zmanjša-
mo izgubo vode.

Kdaj in kako zalivamo?
Najboljši čas za zalivanje je zgodaj zjutraj. 
Zalivamo bolj poredko in takrat obilneje, saj s 
tem vzpodbudimo rastline, da razvijejo globlje 
korenine. Te bodo v sušnih dneh lažje črpale vodo 
iz globljih plasti tal. Zalivamo tik ob rastlini in ne 
pršimo po listih. 

Potrudite se narediti vse, kar zmanjša potrebe po 
zalivanju in odvisnost od mestnega vodovoda.
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Ima kozmetika 
vas ali vi njo?
Ko govorimo o številnih odvisnostih, ne 
moremo mimo tiste, ki jo povzročajo 
kozmetični pripravki. Pomislite na tisto 
čudežno kremo ali balzam za ustnice, 
brez katerega ne morete! In če si ne 
upate v svet brez pudra na obrazu, 
razmislite, kaj je vzrok tolikšni odvisnosti 
– je res vse samo v vaši glavi?

Izdelki konvencionalne kozmetike obljubljajo 
veliko: napeto, čvrsto, prožno kožo brez gubic, 
in sicer že po nekaj tednih uporabe. Obljubljajo 
večno mladost in odpravo vsakršnih nepravilno-
sti na koži v stilu – adijo mozolji, adijo podočnjaki, 
adijo suha in zategujoča koža. Prepričujejo nas s 
širokopoteznimi reklamnimi kampanjami v vseh 
mogočih medijih. Iz velikih platen se nam sme-
hljajo znane hollywoodske igralke, tako lepe, ne-
žne, zasanjane, mlade?! Vendar pa, ali ni bila Julia 
Roberts enako čedna, že ko sem bila otrok – se 
morda kdo vendarle vpraša? 

Kako deluje konvencionalna kozmetika?
Običajne kreme za obraz vsebujejo kopico sin-
tetičnih snovi, ki na koži naredijo tanko plast, ki ji 
prepreči dihanje. Navzven takšna koža deluje „ne-
govana“, mehka in voljna. Ko kožo speremo z vodo, 
smo priča povsem drugačni podobi: koža je pod 
umetnim kemičnim plaščem vedno bolj suha in 
zgubana! To, na žalost, ni edina posledica uporabe 
različnih kozmetičnih pripravkov. Zavedati se mo-
ramo, da tisto, kar damo na kožo, dejansko poje-
mo! Zato je zelo pomembno, kaj nanjo nanašamo, 
saj s svojo izbiro vplivamo tudi na svoje zdravje.

Sestavine v običajnih kozmetičnih pripravkih de-
lujejo tako, da kožo po potrebi vlažijo, razmastijo, 
gladijo gubice in jo napenjajo. Ker koži dodajajo 
sestavine, ki ji primanjkujejo, koža postaja vse bolj 
lena in teh sestavin ne proizvaja več sama, saj jih 
dobiva od zunaj. Posledica je na dlani: koža posta-
ja od takšnih pripravkov vedno bolj odvisna! Toda 
ne le to, podobno kot odvisnik od drog potrebuje 
vedno večji odmerek za enak učinek, tudi mi po-
trebujejo vedno močnejšo kremo (beri z več se-
stavinami). Rešitev za suho kožo torej niso močne 
kreme in olja, ki kožo polenijo, jo naredijo odvisno 
od izdelka, saj te ne rešijo težave. Enako velja pri 
mastni koži, kjer ni smiselno uporabljati prepara-
tov, ki jo izsušijo in odstranjujejo maščobo, saj vse 
to spodbuja kožo k še večjemu izločanju maščob. 
Pri navedenih težavah zato uporabljamo kozme-
tiko, ki kožo spodbuja k samostojni proizvodnji in 
uravnavanju maščobe in vlage. 

Katere morebitno nevarne snovi se 
skrivajo v konvencionalni kozmetiki?
Pridne uporabnice kozmetičnih pripravkov nismo 
le ženske, tik za petami so nam številni sodobni 
moški, ki „dajo nekaj nase“, in na žalost tudi vedno 
več mladostnic in otrok! Sodobna dekleta že v 
osnovni šoli premorejo širok repertoar kozmeti-
ke, od ličil, krem, barv za lase, samoporjavitvenih 
krem, krem proti celulitu in podobno. Ne vem, ko-
liko prostora je pri biologiji namenjenega obrav-
navi kože, še manj, ali jim tam povedo, da je koža 
največji človeški organ. 

Konvencionalna kozmetika temelji na nafti! Koliko 
imata skupnega nafta in narava, odlično ponazori 
ena izmed vodilnih mednarodnih strokovnjakinj 
in članic mednarodnega odbora trenerjev za bla-
govno znamko dr. Hauschka: "Koža ima življenje. 
Če na kožo damo naftne derivate, ji ne dajemo ži-
vljenja, temveč jo konzerviramo. Če zares želimo, 
da koža dela, potem potrebuje naravna rastlinska 
olja. Le ta jo hranijo in spodbujajo k delovanju. 
Proizvajalci konvencionalnih izdelkov pravijo, da 
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je tudi nafta naravna snov. Seveda je vse, kar je 
na našem planetu, naravno, vendar je nafta zelo 
globoko v zemlji in ni več živa. Je konzervirani 
ostanek organskega življenja. V njej ni življenjske 
sile, ki spodbuja življenje.“

Naš nasvet je, da pri nakupu kozmetike upošteva-
te deklaracijo na zadnji strani izdelka. Če na njej 
najdete sestavine, kot so parafinum liquidum (ali 
ostale sestavine iz nafte), parabene, silikone in 
druge sintetične konzervanse, PEG derivate, ume-
tna barvila, kemične UV filtre, umetne dišave, poli-
ciklične mošusne spojine in podobno, izdelek raje 
odložite nazaj na polico.

Do naravne lepote z naravno kozmetiko
Slišati je lepo, toda vprašanje je, kaj je resnično 
naravna kozmetika. Na tem področju je ogromno 
zavajanja in če smo nevešči razumevanja zaplete-
nih kemijskih poimenovanj, je najbolje posega-
ti po certificirani ekološki kozmetiki, v kateri so 
vsakršni umetni in škodljivi dodatki strogo pre-
povedani. Princip delovanja naravne kozmetike 
je drugačen. Merljivi učinki so vidni šele na daljši 
rok, vendar so zagotovljeni, obenem pa koža ne 
utrpi nikakršne škode niti od takšne kozmetike ne 
postane odvisna. Naravna kozmetika ne opravlja 
nalog namesto našega telesa in zato tudi ne pole-
ni kože. Zdravilne rastline in rastlinska olja spod-
bujajo naravno delovanje, vzpostavljajo naravno 
ravnovesje kože ter krepijo njene naravne zaščitne 
in druge funkcije. Namesto mineralnih olj, prido-
bljenih iz nafte, so v njej hladno stiskana olja man-
dljev, sezama, jojobe in drugih čudovitih rastlin. 
Naravna kozmetika tudi diši izključno zaradi čistih 
eteričnih olj, ki so v njej, in ne številnih sintetičnih 
dišav, med katerimi mnoga dokazano povzročajo 
alergije. Vendar pa je tudi pri certificirani naravni 
kozmetiki potrebne nekaj tenkočutnosti, zlasti 
ker je te na trgu vedno več in ni vsa iste kakovosti. 
Pozanimajte se, kakšne rastline uporabljajo, saj 
ni vseeno, ali so te škropljene, umetno gnojene, 
gojene na ekološki ali biodinamični način ali celo 
divje rastoče. Poleg tega ni vseeno, ali so rastline 
pobrane strojno ali ročno. Rastline, ki jih obdelajo, 
poberejo in predelajo na izključno naraven način, 
v sebi skrivajo mnogo več naravnih antioksidan-
tov, vitaminov in rudnin ter so posledično mnogo 
učinkovitejše v različnih kozmetičnih pripravkih. 
Nekatere rastline znajo še posebej dobro poskr-
beti za našo kožo. Aloe vera, ognjič in vrtnica so 
skozi dolga tisočletja dokazali svojo blagodejnost 
tudi pri zapletenih stanjih kože. Modne muhe, kjer 
vam vsak teden oglašujejo kakšno novo rastlino 
ali sadež v kozmetičnih pripravkih pa so nekaj či-
sto drugega. Ne gre torej le za to, da nekje skupaj 
zložijo nekaj rastlin! 

BIO ALOE VERA 
NARAVNA KOZMETIKA 

garancija za lepo in zdravo kožo 

 omogoča popolno naravno nego za vse tipe 
kože, tudi zelo problematične in občutljive; 

 izboljša odpornost in prožnost kože; 
 globinsko vlaži vse plasti kože; 
 stimulira tvorbo kolagena na naraven način; 
 preprečuje starostne pojave na koži, vključ-

no s pigmentnimi madeži; 
 je izvrstna pri aknah, alergijah, nevrodermi-

tisu, luskavem lišaju in sončnih opeklinah 

Prodaja 
prodajalne z naravno kozmetiko in Sanolabor 

spletna trgovina: trgovina.pharmos.si 
Informacije in svetovanje 

Princeton, d.o.o., tel. 041 760 809,  
e-mail: vida.gorjanc@pharmos.si 

internet: www.pharmos.si 

Brez vode in alkohola. 
Nosilna sestavina je bio aloe vera gel    

(60% do 95%) ekološke pridelave.  
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Kvazi naravna kozmetika!
Mnogo ljudi se v skrbi za svoje zdravje vrača k na-
ravnemu. Da bi izbrali pravi izdelek, je potrebne 
precej pozornosti, pa tudi znanja. Ponudniki kon-
vencionalne kozmetike to dobro vedo, zato nas 
bombardirajo z napisi "naravno". Kot že rečeno, 
glejte deklaracijo in naj vas ne preslepijo veliko 
obetajoči opisi na prvi strani izdelka. Nekaj besed 
smo temu namenili že v prejšnjih novičkah, ko 
smo pisali o otroški kozmetiki. Mnoge neodvisne 
organizacije že desetletja svarijo pred škodljivimi 
dodatki v kozmetiki (čeprav to mnogi današnji 
dermatologi in kozmetičarji še vedno odločno 
zanikajo). Nemški Ökotest je ena izmed glavnih 
tovrstnih povsem neodvisnih institucij. 

Če želite vsaj približno vedeti, kakšno je resnično 
stanje na tem področju, znanje nemščine ni po-
goj. Že pogled na rdečo barvo, ki je znak najslabše 
ocene, vam bo hitro povedal, da je najbolj škodlji-
va v resnici tista kozmetika, ki je najbolj reklamira-
na, najpogosteje uporabljana in se prodaja tudi v 
lekarnah ali v prestižnih kozmetičnih hišah. Tudi 
visoka cena žal ni merilo za kakovost. Vse nave-
deno velja tudi za "kvazi" naravno kozmetiko, to 
je kozmetiko, ki sicer nosi napis naravno, v resni-
ci pa je v njej le za vzorec naravne učinkovine. V 
luči povedanega naj navedemo le dva primera, 
ki ju je v nizu številnih analiziral Ökotest (izda-
ja avgust 2011). Krema za obraz Biotherm Multi 
Recharge Gingseng (46,50 EUR za 50 ml) vsebuje 
manj kot 0,3 % ženšena (ginseng), ki ga tako po-
nosno razkazuje že v imenu izdelka. Zato pa ima 
kar 59 sestavin, od katerih jih je 28 povsem kemič-
nega izvora (med drugim so v izdelku tudi sporni 
UV filtri, halogenorganske spojine, PEG derivati, 
parabeni, umetna barvila in maščobe na osno-
vi nafte). Ginseng je naveden komaj proti koncu 
vseh sestavin, za kemičnim konzervansom klor-
fenezinom, ki zakonsko ne sme presegati 0,3 %.  
Ali pa izdelek za prhanje Palmolive Naturals s pri-
pisom "s sestavinami 100 % naravnega izvora". 
Vas zanima, koliko je teh? Izvlečka oliv in aloe vere 
sta navedena za konzervansom natrijev salicilat, 
katerega uporaba je zakonsko omejena na največ 
0,5 %. Pri tem pa je seveda treba vedeti, da so se-
stavine na embalaži vedno navedene po padajo-
čem vrstnem redu, torej kar stoji na prvem mestu, 
je v izdelku prisotno v največji količini, in kar je na 
zadnjem mestu, v najmanjši količini.

Morda je zdaj skrajni čas, da bolj kot lažnim oblju-
bam prisluhnete lastnim potrebam. Narava nam 
je pri tem vedno v pomoč. In končno, kot naravne 
priznajmo le 100-odstotno naravne izdelke, ne 
glede na to, da ima zakonodajalec stokrat nižja 
merila. 
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DIVJA VRTNICA
intenzivna nega  

za gladko in napeto kožo

Po 30. letu koža potrebuje intenzivno, poži-
vljajočo nego. Weledina linija za nego obraza 
z oljem semen divje vrtnice iz biološkega 
nasada aktivira obnavljanje kože in jo ščiti 
pred prvimi znaki staranja. Omili prve gubice, 
ohranja elastičnost in vitalnost kože. 

Vlažilna krema divje vrtnice – za normalno in 
mešano kožo je lahka in se uporablja za dnevno 
in nočno nego, dnevna krema divje vrtnice 
– za normalno in suho kožo z izvlečkom mire 
intenzivno ščiti pred prvimi znaki staranja. Nočna 
krema divje vrtnice, ki vsebuje svetlinovo olje, 
podpira regeneracijo zaščitnega kožnega plašča in 
kožo nahrani. Neparfumirana krema za predele 
okrog oči omili gubice in neprijetne otekline pod 
očmi. Negovalna maska divje vrtnice z izvlečkom 
slezenovca in finega olja breskovih koščic poživi 
utrujeno kožo in podpira njeno obnavljanje. Bogato 
negovalno olje divje vrtnice v kapsulah je 
čudoviti koktajl najfinejših rastlinskih olj in vrhunska 
nega za vitalnost in elastičnost kože. 

Za mladostno vitalnost vaše kože



Pripravljeni na sonce?
Res je, da lahko sončenje kožo postara, 
vendar obenem telo pomladi, poživi 
in pozdravi – predvsem zahvaljujoč 
naravnemu vitaminu D, ki ga telo tvori 
ob sončenju. 

Če znamo združiti potrebe kože in potrebe telesa, 
lahko oba uživata v blagodejnih sončnih žarkih, ki 
smo jih že dolgo čakali. 

O blagodejnosti in tveganjih sončenja smo že zelo 
veliko pisali. Do člankov lahko pridete na naši sple-
tni strani, če v iskalnik vtipkate besedo »soncenje«.

Se je od našega zadnjega pisanja kaj spremenilo?

Sonce je v tem letu bolj dejavno in možnosti tako 
imenovanih »izbruhov« so v tem letu precej večje 
kot ponavadi. Zato ni slabo pomeriti UV sevanja, 
preden »z golim očesom« ocenimo, kako varno 
je zunaj. Ste morda že opazili, da se vam včasih 
stekelca na očalih, občutljivih na UV sevanje, po-
polnoma zatemnijo tudi takrat, ko se vam zdi, da 

sploh ni sonca? Steklo ne laže, UV sevanje je očitno 
veliko močnejše, kot se vam zdi. 

Druga sprememba, ki jo opažamo, je ta, da je za-
vajanja na temo naravne kozmetike v resnici vse 
več. Očitno je industrija dojela, da brez besede 
"naravno" ničesar več ne bodo mogli prodati, zato 
se ta beseda "prostituira" skoraj ob vsakem izdel-
ku. Zato velja nasvet – drobni tisk je veliko bolj 
pomemben od tistega, kar piše na naslovnici ali v 
oglasu. 

Naša priporočila!
Naravna mineralna zaščita na osnovi titanovega 
dioksida (če ta ni v nano velikosti) je še vedno 
najbolj varen in koži najbolj prijazen način zaščite.

Priporočamo, da se vsaj 15–30 minut na dan izpo-
stavite soncu tudi brez zaščite. Najbolje v jutranjih 
in poznih popoldanskih urah – sončni filtri, višji od 
SPF 8, namreč močno ustavljajo tvorbo vitamina D.

Za hitro regeneracijo celic po morebitnih poškod-
bah zaradi UVA in UVB žarkov najbolj pomagajo 
aloe vera, ognjič, šentjanževka in bazilika (slednjo 
uživamo kot začimbo, v solati ali v čajih).
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Zaščita
človeka pred

soncem

in Zemlje
pred

človekom

Ekološko certificirana zaščita pred soncem.
Popolna linija izdelkov za zaščito pred soncem.
Za vse tipe kože, za vso družino.

100% mineralna zaščita brez nanodelcev. Zagotovljeno
brez parabenov, ftalatov in naftnih derivatov. Pri Ecocert
Greenlife certificirana naravna in ekološka kozmetika z
visoko vsebnostjo prave aloje, ki ščiti in vlaži vašo kožo.
Na voljo v poslovalnicah Tuš drogerije, Sanolabor, specializiranih prodajalnah ter lekarnah.
Za Slovenijo distribuira Prema d.o.o., Ul.majorja Lavrica 12, 1000 Ljubljana / Email: info@prema.si tel.:01/ 510 1130 / www.prema.si
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Dogodki projekta Skupaj za zdravje človeka in narave so označeni s kompasom.
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Vabljeni na ekofejst 12. in 13. maj 2012

prihraniti denar.  Vstopnina 5 EUR, Ob predavanju 
bo možen tudi nakup knjig s popustom. 

TOREK, 8. MAJ

ZAMOLčANE 
ZDRAVILNE MOčI ZAčIMB 
IN KAKO JIH UPORABITI
Terme Zreče, kulturna dvorana ob 17.30 uri
Začimbe so več kot rastline. Na čem sloni njihova
moč in kako to, da o tem tako malo vemo?
Kako in koliko nam lahko začimbe pomagajo pri

povišanem holesterolu, želodčnih težavah, teža-
vah z jetri in žolčnikom, bolečinah in celo raku, 
boste izvedeli na predavanju Sanje Lončar. 

Vstop prost. Pred predavanjem vabljeni še na čaj-
ček ob 17. uri.

TOREK, 8. MAJ 

ZAKAJ JE BIODINAMIKA 
NAJUčINKOVITEJŠA IZBIRA PRI 
OHRANJANJU TRAJNOSTNEGA 
RAVNOVESJA V NARAVI?
Strahinj, Biotehniški center Naklo, od 17. do 
19. ure
Kadar imamo v mislih sliko sodobnega pogleda 
na biodinamično metodo kmetovanja, je naša 
pozornost usmerjena k vprašanju, kaj ohranja-
nje narave danes pravzaprav pomeni? Kako in na 
kakšen način biodinamična načela kmetovanja 
povečujejo stopnjo ravnovesja med potrebami 
kmetije na eni strani ter naravo, ki jo obkroža, na 
drugi strani? Primeri iz prakse bodo pokazali, kako 
biodinamičnemu kmetu to uspeva. Predava: dr. 
Reto Ingold.

Prijave in informacije: peter.ribic@guest.arnes.si, 
04 277 21 20 ali 041 499 934. Vstopnina 5 EUR. 
Organizira: Zavod Demeter in Biotehniški center 
Naklo.

PETEK, 11. MAJ

SEMINAR AURIKULOTERAPIJE
Higeja, Ptujska ulica 19, Ljubljana
3-dnevni seminar v organizaciji Higeje, šole za 
maserje in terapevte, poteka med vikendom. 
Predavatelj na seminarju bo Željko Radmanović, 
manualni terapevt, tuinolog. 

Aurikuloterapija je majhen, vendar pomemben 
del kitajske tradicionalne medicine. Terapevt sti-
mulira akupresurne točke na ušesu z uporabo ma-
sažnih tehnik in posebnih pripomočkov.

PETEK, 4. MAJ

TEčAJ KLASIčNE MASAŽE V KOPRU
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, oste-
opat. Diploma iz usposabljanja omogoča tudi 
pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) 
maser.

Vsi udeleženci tečaja so vpisani v register maser-
jev klasične masaže, ki ga vodi Higeja. Cena celo-
tnega tečaja je 550 EUR. Prijavite se lahko do 02. 
maja 2012. Prijave in informacije na tel. št.: 01 54 
63 201, GSM: 041 540 942, www.higeja.si.

PETEK, 4. - NEDELJA, 6. MAJ

EKOFEST ŽALEC
Ekofest vabi na tridnevno dogajanje. Natančen 
program vseh prireditev boste lahko prebrali na 
www.zkst-zalec.si/ekofest. 

V nedeljo 6. maja ob 10:30 vabljeni na predavanje 
Sanje Lončar, Kako do več energije. 

Vsi jo potrebujemo, vsem je primanjkuje in mno-
gi bi nam jo radi prodali. Kako do več energije na 
naraven način, kako se izogniti pastem in kako 

V koledarju objavljamo dogodke, ki jih orga-
nizirajo različna društva in organizacije iz vse 
Slovenije. Ker v redakciji nimamo možnosti, da 
bi preverjali kakovost vseh predavanj, delavnic 
in seminarjev, se včasih zgodi, da njihova vsebi-
na ne sledi načelom, za katera si prizadevamo v 
projektu »Skupaj za zdravje človeka in narave«. 

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

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

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

Vsak drugi 
vikend v 
mesecu

FESTIVAL IZMENJAVE ZNANJ, DOBRIH 
IZKUŠENJ IN PRIJETNEGA DRUŽENJA
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Cena seminarja je 250 EUR in vsebuje 20-odstotni 
DDV, organizacijo in izvedbo programa, učno gra-
divo ter delovni material. 

Prijavite se lahko do 09. maja 2012. Prijave in in-
formacije na tel. št.: 01 54 63 201, GSM: 041 540 
942, www.higeja.si.

PONEDELJEK, 14. MAJ   

VAJE ZA KREPITEV MIŠIC 
MEDENIčNEGA DNA IN 
KAKO LAJŠATI TEŽAVE PRI 
OSLABLJENEM MEHURJU
Trzin, SIMPS'S d.o.o., Motnica 5, 1236 Trzin, ob 
10. uri
Predava in prikazuje Mateja Kržin, medicinska se-
stra. Vse o vajah za krepitev mišic medeničnega 
dna in kako si olajšati življenje z oslabljenim me-
hurjem. Predstavitev pripomočkov, pravil zdra-
vstvenega zavarovanja in načinov nege. Udeležba 
je brezplačna.

Prijave in info. na brezplačni telefonski številki 080 
10 99 ali e-naslovu mateja.krzin@simpss.si.

Organizira: Simps'S d.o.o. 

TOREK, 15. MAJ 

NARAVNA TEKOčA MILA, 
PENEčE KOPALNE KROGLE 
IN MASAŽNE PLOŠčICE
GEP-ART, Mala vas 29, Ljubljana, od 17. do 
20.00 ure
Vodita: Gregor Sojer & Nada Demšar 

Naravni kozmetični izdelki so zdravju in okolju 
prijazni ter blagodejno delujejo na našo kožo. 7 
razlogov zakaj se udeležiti ustvarjalne delavnice: 
Ker so naravna domača tekoča mila praktična in 
enostavnejša za doziranje, predvsem pa veste kaj 
vsebujejo, ker peneče kopalne krogle odišavijo 
kopel in vašo kožo, masažne ploščice pa kožo ne-
gujejo in nahranijo. Vsi trije izdelki pa so tudi iz-
virna darila. Vse na delavnici pripravljene izdelke 
in pisno gradivo z navodili in recepti prejmete za 
domov. Več informacija na www.naravna-darila.si.

Prispevek: 39 EUR

Prijavite se lahko do 14. maja na: info@naravna-
darila.si ali 031/216-756.

SREDA, 16. MAJ 

TELO GOVORI – ZDRAVJE JE V 
NAŠIH ROKAH IN NOGAH – KAKO 
SI LAHKO POMAGAMO SAMI?

Zadružni dom Zadvor (Cesta II. grupe odredov 
43 , Lj.-Dobrunje), ob 20. uri
Predava prof. Helena A. Bizjak. Informacije na tele-
fon: 041 364 897.

Organizira: Društvo Ajda Sostro.

PONEDELJEK, 17. MAJ

SEMINAR FIZIKE IN STATIKE TELESA
Higeja, Ptujska ulica 19, Ljubljana
4-dnevni seminar v organizaciji Higeje, šole za 
maserje in terapevte, poteka ob ponedeljkih in 
četrtkih med 18. in 21. uro. Predavatelj na semi-
narju bo Nikolay Grishin, dr. med.

Cena seminarja je 130 EUR in vsebuje 20-odstotni 
DDV, organizacijo in izvedbo programa, učno gra-
divo ter delovni material. 

Prijavite se lahko do 14. maja 2012. Prijave in in-
formacije na tel. št.: 01 54 63 201, GSM: 041 540 
942, www.higeja.si.

SOBOTA, 19. MAJ

6. DAN EKOVASI – SKUPAJ!
Pomjan, igrišče, od 9. do 22. ure
Že tradicionalni pomladni Dan ekovasi bo v duhu 
povezovanja novih, ekološko naravnanih skupin 
z lokalnimi skupnostmi v prepletu tradicije in so-
dobnih ekoloških znanj. Ta praznik življenja in so-
naravnosti bo potekal po metodi Odprti prostor 
in bo nudil nepredvidljiv, vendar zelo širok spek-
ter uporabnih znanj in veščin ter obilo zabave!

Dodatne informacije in prijave: www.ekovas.si.
Organizira: Turistično kulturno društvo Pomjan in 
Zavod Ekovas.

SOBOTA IN NEDELJA, 19. IN 20. MAJ

DELAVNICA BARVANJA LAS S 
100-% RASTLINSKIMI BARVAMI
Živa Center, Tomačevo 27, Ljubljana, od 9. do 
16. ure
Kako razlikovati naravno od sintetične barve za 
lase? Kako lahko z naravno nego in naravnimi po-
stopki pozdravimo lasišče, okrepimo lase, poveča-
mo sijaj in povrnemo ali na novo ustvarimo volu-
men las? Delavnica je sestavljena iz teoretičnega 
in praktičnega dela: priprava, postopek ter nanos 
maske in barve. Na koncu delavnice so vaši lasje 
pobarvani. Več informacij: www.bitizenska.org. 
Cena: 80 EUR, v ceno so vštete barve, šamponi in 
maske. Prijave: 041 404 773.
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Zakaj le ekološka pridelava zagotavlja nacionalno 
in zdravstveno varnost ter kako priti do 100-od-
stotne lokalne samooskrbe in neodvisnosti? 

Predava: Sanja Lončar. 

Družabno srečanje bomo popestrili s kratkim kul-
turnim programom (mešani oktet Lipa, harmoni-
kaš), z ekološko tržnico in s predstavitvijo doma-
čih obrti in rokodelstva. Prispevek: konzumacija 
(topel ekološki obrok, čaj) 5 EUR . 

Prijave so zelo zaželene zaradi lažje organizacije 
srečanja na: info@sorskopolje.si in info@napolja-
ni.si ali gsm 041 348 199 in 040 354 108.

Organizirajo: Krajevne skupnosti z območja 
Sorškega polja.

NEDELJA, 20. MAJ 

DIVJA PERMAKULTURNA 
DELAVNICA
Štajerska, Lopatnik nad Vinsko goro pri 
Velenju, ob 9. uri
Permakultura v prvi osebi in permakulturna nače-
la, doživljanje narave in še pa še. Spoznali bomo, 
kako divjino pripeljati v svoj dom in tako zavestno 
ustvariti optimalno donosen sistem, ki bo imel 
vse lastnosti naravnih ekosistemov – tako glede 
raznolikosti kot glede uravnoteženosti in prožno-
sti. Delavnica bo prva v sklopu desetih, ki bodo 
skupaj tvorile osnovni permakulturni tečaj. Več na 
internetni strani »permakulturni blog«.

Prostovoljni prispevki. Vodi: Janez Božič.

Informacije: 040 305 306, jbaonzeizc@gmail.com.

Organizira: Veduna center.

SREDA 23.MAJ

SVOJE ZDRAVJE 
V SVOJE ROKE!
Sevnica, knjižnica ob 19. uri
Namesto ugotavljanja koliko varna ali nevarna so 
živila, prehranska dopolnila, zdravila... izberimo 
najbolj varno pot - pridelajmo, naberimo in pri-
pravimo sami.

Kaj lahko spremenimo takoj. Kako pridelati ali 
nabrati čim več v naravi. Kako hrano pripravljati 
da nas čim bolj nahrani in okrepi. Ali smo lahko 
priskebljeni z lastnimi svežimi izdelki tekom cele-
ga leta? Kako vrtnariti tudi pozimi? Kako si lahko 
pomagamo z naravnimi antibiotiki, antimikotiki, 
poživili ali pomirjevali?

O naravnih rešitvah na različnih področjih, ter 
ugotovitvah projekta Skupaj za zdravje človeka in 

NEDELJA, 20. MAJ  

DRUŽABNO SREčANJE 
IN PREDAVANJE: HRANA, KI 
UNIčUJE, IN HRANA, KI ZDRAVI 
Turistična kmetija Na poljani, Meja 7, 4211 
Mavčiče, ob 15. uri
Danes uživamo hrano, ki je ni še nihče v zgodovi-
ni človeštva. Kako sodobna živila vplivajo na naše 
zdravje, mišljenje in počutje? Kako se prideluje 
in predeluje tisto, čemur danes rečemo "hrana"? 

Dogodki projekta Skupaj za zdravje človeka in narave so označeni s kompasom.
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Vabljeni v Svetovalni Kotiček 
Združenja za obuditev 
celostnega človeka

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

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

Svetovanja bodo:
•	 14. 05. 2012  

Hiša Narave, Krško, 07 492 06 94      
•	 15. 05. 2012  

Meta Radovljica, 040 585 788      
•	 16. 05. 2012 Sončna trgovina, Velenje 
•	 04. 06. 2012  

Sanolabor Nova Gorica, 05 333 44 96      
•	 05. 06. 2012  

Čajnica Stari trg, NM, 040 399 353   
•	 06. 06. 2012  

Sanolabor Maribor, 02 231 05 76      
•	 08. 06. 2012  

Biotopic (v mestu), Celje, 040 431 972      
•	 11. 06. 2012  

Dobra Misel, Vrhnika, 031 440 633   
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narave, bo predavala Sanja Lončar vodja projekta. 
Ob predavanju bodo na voljo tudi knjige projekta 
in brezplačne novice.

PETEK, 25. MAJ

TEčAJ KLASIčNE MASAŽE
Higeja, Ptujska ulica 19, Ljubljana
45-urni tečaj v organizaciji Higeje, šole za maserje 
in terapevte, poteka med vikendom. Predavatelj 
na tečaju bo Jure Tušek, manualni terapevt. 

Diploma iz usposabljanja omogoča tudi pridobi-
tev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) maser.

Vsi udeleženci tečaja so vpisani v register maser-
jev klasične masaže, ki ga vodi Higeja. Cena celo-
tnega tečaja je 550 EUR. Prijavite se lahko do 23. 
maja 2012. Prijave in informacije na tel. št.: 01 54 
63 201, GSM: 041 540 942, www.higeja.si.

PETEK, 25. MAJ, DO NEDELJE, 27. MAJ 

PROGRAM LUNI – PREPREčUJE 
IZGORELOST IN KREPI 
VAŠE ZDRAVJE
Hotel Cerkno, Dodatni termin: 15.7 do 17.7.

Program vodita Srečko Šorli in Lucija Zlodej 
(Feliksova domačija v eko vasi Razazija).

Program LUNI temelji na treh temeljnih elementih 
zdravega življenja: sprostitvene tehnike za obvla-
dovanje stresa, vsakodnevna telesna dejavnost, 
razstrupljanje organizma na osnovi industrijske 
konoplje, zdrava prehrana in zdrav odnosa do 
hrane! Več informacij na: www.hotel-cerkno.si; 
www.vetrnica.net ali na 05 374 34 00; info@hotel-
cerkno.si. 

NEDELJA, 3. JUNIJ

EKOFEST ŽALEC - SVOJE 
ZDRAVJE V SVOJE ROKE
Ekomuzej, ob 10:30 
Vsebina predavanja bo enaka kot 23. maja. 
Predavala bo Sanja Lončar; Vstopnina 5 EUR
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Več dogodkov in podrobnejše opise preberite 
v koledarju dogodkov na www.zazdravje.net.

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

ZAČIMBNA 
PRESENEČENJA 
V CENTRIH KALIA

Vabljeni na nagradni zeliščni poligon, 
kjer se boste zabavali, izvedeli veliko 
zanimivosti o začimbah in si mogoče 

priborili kakšno lepo nagrado. 

Naslednje žrebanje bo 1. junija. 
Nagradni zeliščni poligon bo v maju 

gostoval v prodajnih centrih Kalia. Tam 
vas čaka tudi knjiga Ščepec rešitve, 

semena in sadike začimb ter vse, kar bi 
potrebovali za lastni zeliščni vrt. 

• 8. maja: VC Kalia Maribor, Tržaška 35
• 9. maja: VC Kalia Novo mesto, Velika 

Bučna vas 3b
• 10. maja: VC Kalia Celje, Kidričeva 1
• 11. maja: VC Kalia Kranj, Zlato polje
• 12. maja: VC Kalia Ljubljana, 

Dolenjska cesta 242

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

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

Plačate enako kot v trgovini (poštnino krijemo mi).

8000
prodanih 

izvodov

že več kot

8000
prodanih 

izvodov

že več kot
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Odvisnost od 
energije je vsiljena!
V današnjem času nam nenehno 
razlagajo, kako potrebujemo vse 
več energije, zaradi katere naj bi 
sprejeli breme kreditov (TEŠ6), 
uničevanje okolja (za postavitev novih 
hidroelektrarn na Soči) ali celo za 
tveganje novih nuklearnih elektrarn. (Ali 
ste vedeli, da že obstajajo načrti in celo 
gradbena dokumentacija za izgradnjo 
še ene nuklearne elektrarne v Krškem?)

Vsiljena potreba po energiji na eni strani torej is-
točasno postaja nov vzvod zadolževanja (in s tem 
obvladovanja) držav in posameznikov. 

Pa je nujno tako?
V čakanju, kaj bodo prinesle nove solarne in vetr-
ne tehnologije, pozabljamo, da vse, kar bi potre-
bovali, že imamo oziroma smo vsaj imeli v rokah. 

Ali ste vedeli, da je Nikola Tesla že pred več kot 
stoletjem uspel ujeti svobodno energijo? Njegov 
avtomobil brez goriva se je že peljal po newyor-
ških ulicah, in sicer davnega leta 1930.

Njegova želja je bila, da bi zagotovil električno 
energijo vsem prebivalcem tega sveta, brezplačno, 
varno in čisto. Tisto, po čemer ga poznamo – izme-
nični tok, je le začetek njegovega dela. Patent pa je 
takrat kupil Westinghouse in je v uporabi še danes. 

Že pred drugo svetovno vojno je Tesla napovedal, 
da bomo lahko brezžično prenašali informacije, sli-
ke, energijo in tudi materijo. Že takrat je oblikoval 
luči, ki so se prižigale odvisno od tega, na katero 
frekvenco sprejema energije so bile programirane. 

Leta 1898, ko je pokazal, da lahko obvlada tudi 
brezžični radio, so mu zažgali laboratorij.

Leta 1899 je začel eksperimentirati s prosto ener-
gijo, ki jo je zajemal iz ionosfere in jo skoraj brez 
izgube prenašal do vsake točke na zemlji. Trdil 
je, da gre za neomejeni vir energije, ki jo lahko 
uporablja celotna civilizacija. To energijo je želel 
podariti vsem Zemljanom. Več o njegovem delu 
si lahko ogledate v filmu na povezavi http://www.
infowars.com/the-missing-secrets-of-nikola-tesla/.

Ali ste vedeli, da se je Nikola Tesla že leta 1930 
peljal z električnim avtomobilom? Model av-
tomobila, iz katerega je Tesla odstranil motor 
z notranjim izgorevanjem in ga nadomestil 
s svojim električnim motorjem, ki ni imel 
pogona ali baterije, je bil Pierce Arrow. Na 
cesti je avtomobil brez težav dosegel hitrost 
140 kilometrov na uro, kljub temu da je edi-
na energija, ki ga je poganjala, brezžično 
prihajala skozi anteno iz takrat neznanega 
izvora. Ko so novinarji spraševali, od kod pri-
haja energija, ki poganja avtomobil, je Tesla 
odgovoril, da iz etra, ki je povsod okrog nas. 
Preveč dobro, da bi bilo res? Tesli so dovolili, 
da je ta eksperiment izvajal en teden. Kljub 
uspehu pa so interesi kapitala odločili, da je 
bolje vztrajati pri tehnologijah, ki omogočajo 
odvisnost, moč in dobičke.

Bioprotector - učinkovita 
zaščita pred sevanji!
Certifikati pooblaščenih 
laboratorijev treh držav 
objavljeni na  
www.bioprotector.si.

V Sloveniji zastopa Bonamico d.o.o.,  
Tel.: 01/515-0331, 040-891-108, 040-891-081.

Teslin brezžični 
prenos elektrike
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Teslina odkritja o zajemanju energije iz ionos-
fere pa odpirajo še eno veliko področje. Alfa va-
lovi v človeških možganih delujejo na 6–8 Hz. 
Shumanova resonanca ima enako frekvenco. 
Enako velja za bazično resonanco Zemljine bios-
fere, ki znaša med 6 in 8 Hz. Če bi lahko to nadzo-
rovali, bi lahko s pomočjo elektromagnetnih valov 
nadzorovali celotni biološki in mentalni sistem 
planeta in človeške vrste. 

Leta 1900 je Tesla konstruiral prvi oddajnik, ki 
naj bi omogočil brezžične prenose energije in 
informacij. Takrat je njegov največji investitor JP 
Morgan dojel dejanske implikacije Teslinega dela. 
V takšnem svetu, kot ga je želel Tesla, se nihče ne 
bi vojskoval zaradi nafte, saj ta ne bi bila potrebna. 
Nihče vam ne bi pošiljal položnic za elektriko in 
nihče ne bi mogel služiti z oskrbo z elektriko. 

Mnogi pravijo, da je Tesla sam ustavil projekt, ko 
je dojel, da bi ga lahko zlorabili. Sam je napisal 
članek, v katerem je poudaril, da bi lahko to teh-
nologijo uporabili tudi zato, da zrušimo sovražna 
letala. Moč, da iz ionosfere zajame dve milijardi 
voltov, je obenem pomenila moč, da lahko v hipu 
uniči vsako mesto na tem svetu, v katerega bi bila 
ta energija nenadzorovano usmerjena. Dejansko 
gre za energijo, v primerjavi s katero je atomska 
bomba otroška igrača. 

11. julija 1934 je New York Times objavil, da je 
Tesla konstruiral orožje „zrak smrti“, s katerim 
lahko v hipu zrušijo na tisoče letal v oddaljenosti 
400 kilometrov. Tesla je izjavil: "Če bi jih lahko na-
redil 12 in jih pravilno razporedil, bi s tem lahko 
zaključili vse vojne na tem svetu" (še ena poteza, 
ki tistim, ki vedo, kako donosen posel je vojna, ni 
bila povšeči). Tesla pa je kljub vsemu moder člo-
vek. Ker se je zavedal, kako hitro bi bil njegov izum 
zlorabljen v igrah moči, je opis delovanja svojega 
orožja kot sestavljanko iz tisoč delov razdelil raz-
ličnim državam po svetu. Med njimi so bile ZDA, 
Kanada, Velika Britanija in Rusija. S tem je želel do-
seči sodelovanje med temi državami, če bi želele 
to tehnologijo nadalje razviti. 

Torej je pred več kot stotimi leti Nikola Tesla trdil 
in tudi pokazal, da lahko proizvede energijo brez 
vode, vetra, oglja, nafte ali cepljenja atomskega 
jedra. Ali lahko v luči tega tehnologije, s katerimi 
razpolagamo danes, poimenujemo razvoj? Morda 
je bolj ustrezna beseda – načrtno ustavljanje ra-
zvoja, ki ga imamo navadni smrtniki na razpolago. 

Kaj pa imajo na razpolago tisti, ki bi radi obvladali 
naše telo in duha in že eno stoletje na skrivaj raz-
vijajo tisto, kar je Tesla takrat zastavil v želji, da bi 
služilo človeštvu?

WELLNESS OBLAČILA IZ EKOLOŠKEGA BOMBAŽA

Ekološka bombažna oblačila The
Spirit of OM® so harmonično
zasnovana na principih feng shuija
in ajurvede.

The Spirit of OM®
...obleci Feng Shui!

Izdelana so z energetskimi simboli
ter všitimi dragimi in poldragimi
kamni, kot sta turmalin in ametist.

Na voljo so majice, jopice, hlače,
jakne, trenirke, kopalniški
program ...

ekološka ● holistična ● energetska ● pravična

BIOTRGOVINA ŽIVA CENTER, Tomačevo 27, Ljubljana ● Tel.: 01 436 4671
Odprto: pon. - pet. 9h-21h, sob. 8h-14h ● www.zivacenter.org/shop
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Narava to 
dela bolje!
Besedilo: Nadja Baćac

V prejšnji številki smo zelo izčrpno pisali 
o neželenih učinkih različnih zdravil.
Pričakovati, da bo sintezna snov brez 
inteligence v telesu lahko naredila pravo 
stvar, je resnično upanje brez pokritja. 
Tako kot mi nismo le kup mesa in kosti, 
si tudi lastnega zdravja ne moremo 
povrniti le s tem, da zaužijemo to ali 
ono snov. In da vas ne utrujamo z 
nadaljevanjem zgodbe o tem, kakšne 
vse so pasti sinteznih zdravil, si raje 
oglejmo, kakšna je modrost narave. 

Rastline vedo več kot mi
Ali veste, kako deluje vaš želodec? Je mogoče 
preveč ohlapen ali preveč nervozen? Ne veste? 
Na srečo ingver ve. Deloval bo tako, da bo uskla-
dil delovanje želodca in ga spravil »na prave 
obrate«. Če naš želodec preveč divja in poska-
kuje (tako zelo, da nam je že slabo), ga bo ingver 
učinkovito umiril. Če pa je želodec preveč za-

span, ga bo ingver zbudil in spodbudil k temu, 
da se bo lotil dela. Torej je ingver neka vrsta 

osebnega fitnes trenerja, ki skrbi, da se miši-
ce želodca gibljejo optimalno.

Podobno deluje tudi koromač. To je še 
ena izmed začimb, ki obvlada modrost 

uravnavanja in bo pri vsakem postori-
la le tisto, kar je potrebno. 

Ali veste, v kakšnem je 
stanju vaše ožilje?
Iz leta v leto postaja vse bolj jasno, 
da je opredelitev bolezni vse prej kot 
objektivna znanost. Tako so »zdrave« 
vrednosti holesterola v krvi od drža-
ve do države drugačne. Verjemite, 
da ljudje niso tako različni. Tisto, kar 

je različno, je količina denarja v zdra-
vstvenih blagajnah in moč lobijev, 

ki lahko vplivajo na določila uradnih 
mejnih vrednosti. Zdravilne rastline in 

začimbe pa ne delajo po logiki zavira-
nja sprejema maščob. Narava je glede tega 

bolj pametna in ne zavira resorpcije snovi, ki jih 
telo tako močno potrebuje. Naravni preparati s 
holesterolom opravijo drugače. Tako, na primer, 
česen in čemaž spremenita sestavo holesterola, 
ga utekočinita in mu tako preprečita, da bi se lah-
ko oprijemal ožilja, s spodbujanjem tvorbe žolča 
pa precejšnji del maščob preusmerita proti tem 
izhodnim vratom, zaradi česar v telesu ne ostaja 
preveč holesterola.

Orientalska tradicionalna medicina uporablja 
koper za znižanje holesterola v krvi. Ta vpliv so 
proučevali tudi iranski znanstveniki. V poskusu, 
ki je vključeval tudi kontrolno skupino, so podga-
nam, ki so jih pred tem dva tedna hranili z visoko 
maščobno hrano, dajali različne koncentracije 
izvlečkov kopra. Koper je povečal koncentracijo 
antioksidativnih encimov SOD, CAT in GSH v je-
trih ter vplival na povišanje dobrega holesterola 
HDL. Izkazal je močan vpliv na zaščito jeter pred 
oksidacijskimi procesi v prehrani z visoko vseb-
nostjo maščob (American Journal od Chinese 
Medicine, 2009; 37 (4): 685-699).
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Namesto spremljanja sladkorja 
v krvi – kumina!
Hipoglikemično delovanje kumine opisuje kar 
nekaj študij. Posebej je zanimiva študija maro-
škega endokrinološkega laboratorija (Journal of 
Ethnopharmacology. 2004; 94 (1): 143-8), ki daje 
še en dokaz, kako rastline na telo delujejo z lastno 
inteligenco. Popravijo tam in tisto, kar je treba, 
kjer težav ni, enostavno nimajo dela, obenem pa 
se ne vtikajo v naravno delovanje telesnih funk-
cij. Tako so v poskusu s podganami dokazali, da 
že 20-miligramski odmerek vodnega izvlečka ku-
mine na kilogram telesne teže po 14 dneh obču-
tno zmanjša raven glukoze v krvi pri diabetičnih 
podganah. Po drugi strani pri zdravih podganah 
takšno odmerjanje ne povzroči znižanja glukoze 
v krvi, niti pri odmerjanju na daljši rok. Zanimivo 
je tudi, da pri nobeni skupini podgan niso opazili 
sprememb v koncentraciji inzulina v plazmi. To 
pomeni, da kumina ne vpliva na izločanje inzuli-
na iz trebušne slinavke, kljub temu pa je v telesu 
izkazala antihiperglikemično učinkovitost.

Zelo podobno delovanje je izkazal origano. Vodni 
izvleček koncentracije 20 mg/kg telesne teže (ta-
kega lahko pripravimo tudi sami doma, kot čaj) 
močno zniža raven glukoze pri diabetičnih pod-
ganah, in sicer že po 15 dneh jemanja enkrat 
dnevno. Antihiperglikemično delovanje origana 
pa ni vplivalo na koncentracijo inzulina v plaz-
mi, zaradi česar lahko sklepamo, da origano ne 
deluje na povečano izločanje slinavke. Torej gre 
za upočasnjevanje sproščanja sladkorja ali po-
speševanje vsrkavanja v celice. Zanimivo je, da 
je tudi pri tem opravilu narava zelo pametna in 
ne ravna mehanično. V kontrolni skupini podgan, 
ki ni imela povišanega sladkorja, se je glukoza v 
krvi znižala le neznatno, kar pomeni, da je origa-
no deloval v skladu s potrebami telesa in ne zgolj 
mehanično. To je še en dokaz o inteligentnosti 
stvarstva, saj rastline vedo, kdaj, kako in koliko je 
prav za nas. 

Zelo podobno selektivno delovanje pri diabetesu 
je pokazal tudi pehtran. 

Vse navedeno je le kaplja v morju spoznanj, ki 
jih na tem planetu že imamo. Ko gre za začimbe, 
smo jih zelo veliko našteli že v knjigi Ščepec re-
šitve. Če vas zanima tudi delovanje drugih zdra-
vilnih rastlin, priporočamo, da se lotite pregle-
dovanja zbirk podatkov PubliMed, Globinmed in 
podobnih. 

Iz vseh navedenih primerov lahko spoznamo, 
da imajo v svetu, v katerem se naše počutje, 
metabolizem in stanje telesa nenehno spremi-
njajo, naravni preparati (pod pogojem, da so 

AKCIJSKA PONUDBA V MAJU -15%

Naše trgovine: 
BTC LJUBLJANA  (poleg indoor kartinga)
Qlandia MARIBOR  in NOVA GORICA   
Mercator center Primskovo KRANJ   
Planet TUŠ KOPER

Zeliščni eliksir Sv. Hildegarde iz Bingna 
Vijolice za dobro voljo
Zeliščni eliksir Sv. Hildegarde iz Bingna 
Vijolice za dobro voljo
Hildegarda priporoča vsakemu, ki je  
večkrat žalosten in potrt, naj si  
razpoloženje popravi z eliksirjem iz  
vijolic, ki so zrasle v gostem  
podrastju neokrnjenih gozdov. 
Proti melanholiji in depresiji. 
Izredno dobro se kombinira  
s pirinimi piškoti proti stresu  
(5-6 piškotov dnevno).

•	 odpira srce in občutke
•	 sprošča tenzije
•	 povečuje storilnost  

in koncentracijo
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kakovostni in da jim je uspelo ohraniti moč in 
inteligenco narave) neprimerljive prednosti pred 
tistim, kar smo uspeli oblikovati in serijsko izdelo-
vati z našimi stroji. 

Kdo je kos glivicam?
Modrost rastlin nam prav pri najbolj zapletenih 
težavah pride še kako prav. Med slednje sodijo 
tudi težave s plesnimi in z glivicami, ki v zadnjem 
času dobivajo vse večje razsežnosti. 

Na glivice smo se poskusili spraviti s kemijo, ven-
dar so močni fungicidi v končnem seštevku bolj 
škodovali nam kot glivicam. Danes vemo, da je 
več kot 75 % fungicidov, ki jih uporabljamo, rako-
tvornih. Vendar pa njihova uporaba kljub temu ne 
pojenja. Še več, zaradi vse večjih težav so mnoge 
države začele uporabljati radioaktivno obsevanje 
občutljivih izdelkov. Kaj bo to pomenilo za naše 
zdravje, bo povedala prihodnost. 

Eno in drugo pa bi lahko bilo nepotrebno, če bi 
bolj poslušali in spoznavali modrost rastlin. 

Nekatere so prave mojstrice pri zaviranju rasti 
plesni. 

Naši predniki niso potrebovali zapletenih proto-
kolov HACCAP in uradov za varno hrano. Težave 
so reševali po zelo preprosti metodi. Današnja 
znanost je potrdila, da imajo zdravilne rastline in 

začimbe zelo merljive fungicidne učinke. 

Zelo učinkovito fungicidno delovanje eteričnega 
olja klinčkov je bilo dokazano, na primer, pri sivi 
plesni (Botrytis cinerea), ki je pogosta povzročite-
ljica gnilobe na grozdju, jagodah, čebuli. Popolna 
inhibicija je bila v raziskavi ameriških znanstve-
nikov dokazana že po 24 urah. Poleg klinčkov so 
primerjalno proučevali še 48 najbolj razširjenih 
zelišč. Eterično olje klinčkov se je izkazalo kot eno 
izmed štirih najbolj učinkovitih. V to kategorijo 
sodijo še palmarosa, rdeči timijan, proti B. cinerea 
pa je nekoliko slabše deloval cimet (Plant Disease. 
1997; 81 (2): 204–210).

Insektidicne in fungicidne moči lovorja je vaša ba-
bica verjetno poznala bolj kot vi. Zato ga je dajala 
med kostanje, suho sadje ali žita. Danes znanstve-
niki potrjujejo, da je imela prav. 

Znanstveniki iz italijanske agencije ENEA so prišli 
pri poskusih in vitro do ugotovitev, da eterično 
olje lovorja zavira rast micelija gliv Botrytis cine-
rea, Monilinia laxa in Penicillium digitatum. Te so 
med tistimi, ki se lahko najpogosteje razrastejo 
pri skladiščenju sadja, kot so breskve, kiviji, poma-
ranče in limone. Rast glive M. Laxa je bila povsem 
zatrta že pri zelo nizki koncentraciji, 1 mg/ml, pri 
B. cinerea je bila za popolno zatrtje gliv potrebna 
nekoliko višja koncentracija, 2 mg/ml. Razrast mi-
celija glive P. digitatum pa je le delno občutljiva na 
lovorjevo eterično olje. Uporaba eteričnega olja 
lovorja ni povzročila nikakršnih fitotoksičnih vpli-
vov, obenem pa sta bila ohranjena okus in vonj 
sadja (Crop Protection. 2010; 29 (2): 142–147).

V zadnjem času berete o vse večji prisotnosti afla-
toksinov. Pravijo, da ni arašidov, ki jih ne bi vsebo-
vali. Gliva Aspergillus flavus, ki se pojavlja na žitih 
in zemeljskih oreščkih, je za človekovo zdravje 
nevarna prav zaradi strupenih aflatoksinov, ki jih 
izloča. Ti škodujejo jetrom ter lahko povzročajo 
aspergilozo pljuč in zgornjih dihalnih poti.

Ali ste vedeli, da ima narava tudi na tem področju 
učinkovite in za nas neškodljive rešitve? Šetraj je 
ekološki, okolju prijazen fungicid. Ena izmed raz-
iskav je pokazala, da ima zelo močno delovanje 
proti navedeni glivi Aspergillus flavus, vendar je 
pripravek na osnovi eteričnega olja šetraja treba 
za popoln učinek uporabiti preventivno, preden 
se gliva razširi v skladiščih (International Journal of 
Food Microbiology. 2008; 124 (2): 179-182).

Koliko tega nam narava še ponuja, pa tega ne 
vidimo, ker smo preveč zagledani v svojo visoko 
tehnologijo...

100% naravni izdelki proti 
komarjem in klopom

•	 Električni	komplet	proti	komarjem		
za	prostor	-	za	45	noči	

•	 Pršilec	za	telo	proti		
komarjem,	klopom	in		

ostalim	insektom	-	100ml

Na	voljo	v	spletni	trgovini	www.ekolife.si,	
specializiranih	trgovinah,	privat	lekarnah.

Zastopa in prodaja:
Ekolife	natura	d.o.o.	
Motnica	5,	Trzin
E:	podpora@ekolife.si
M:	040	845	996

Več znanstvenih potrditev o moči in modrosti 
začimb preberite v knjigi Ščepec rešitve

www.zazdravje.net   Skupaj za zdravje človeka in narave        42          



regionalne novice in dogodki

Kalčkova predavanja 
za nova spoznanja

SREDA, 9. MAJ, OB 17.30 URI
VSAK čLOVEK IMA SVOJ EDINSTVEN 

NAčIN PREHRANJEVANJA
Predava: Nada Štrovs, višja medicinska se-

stra in strokovna direktorica Studia Ank

SREDA, 16. MAJ, OB 17.30 URI
PREHRANA ZA NAJMLAJŠE 

Na predavanju bo Mojca Kurent predstavila 
nekaj spretnosti, kako otroku pripraviti zdra-
ve namaze, zdrave sladice, prikupne juhe in 

dobre smoothije. 

SREDA, 23. MAJ, OB 17.30 URI
KAKO PODPRETI TELESNO DEJAVNOST 
S PRAVILNO PREHRANO, DA SE OKREPI 

ZDRAVJE IN IZBOLJŠA SPLOŠNO POčUTJE

Vodi:  Športnik, trener in svetovalec za 
zdravo prehrano Gašper Grom s sodelavci 

Maxximum 

SREDA, 30. MAJ, OB 17.30 URI
BELJAKOVINE ZA ŽIVLJENJE IN SMRT 

Predava: dr. Iztok Ostan, avtor istoimenske 
knjige 

Lokacija predavanj: Samopostrežna ekološka 
trgovina Kalček, Celovška 268, 1000 Ljubljana

Vsa predavanja so brezplačna. Informacije na 
0590 78 710 ali info@kalcek.si 

Vabljeni k ogledu odličnih predavanj 
Antona Komata, Violete Bulc, Sanje Lončar, 

Anamarije Slabe, Zdenke Čebašek Travnik in 
drugih na spletni strani Studia 12. 

http://studio12.si/vdihnimo-navdih/
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