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Še niste naročeni 
na naše novice?
ČE POHITITE LAHKO V AVGUSTU 

IN SEPTEMBRU UJAMETE 
3 MUHE NA EN MAH. 

Novice v vašem nabiralniku, takoj ob 
izzidu. 

Komplet 5 ekoloških začimbnih me-
šanic Sonnentor Da bo spet dobro + 
knjižica z recepti. 

Plakat z idejami kako začiniti različne 
jedi. 

Vse to ob nakazilu prispevka za pošiljanje na dom, 
ki ga lahko poravnate na naslednje načine:  

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

Prispevek nakažete s položnico na 
TRR - SI56 0201 1025 5748 080

 Prejemnik: Društvo Ognjič,  
 Zapotok 54, 1292 Ig
 Namen: Prispevek za obveščanje
 Sklic: datum (npr.: 11052017)
Če imate šumnike v imenu in naslovu, 
ali če se naslov za pošiljanje razlikuje od 
naslova na položnici, prosimo, da nam na 
naslov kam poslati novice posredujete na 
posljite.novice@gmail.com ali na naslov 
Društva Ognjič, Zapotok 54, 1292 Ig.

Prispevek poravnate osebno na 
dogodkih našega projekta.
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Preverjene naravne rešitve  
za življenje in preživetje

Sevanja, ki smo jim ispostavljeni so iz dneva v dan večja. 

Naučite se jih prepoznati in kar je še bolj pomembno 
spoznajte preverjene metode, kako se lahko pred njimi 
obvarujete oz kako lahko sanirate posledice, če ste 
obsevanju bili ispostavljeni. 

Kot pravi pregovor: Pomagaj si sam ... (in bog ti bo pomagal)

Skupaj za zdravje človeka in narave

Cena: 24,80 EUR

www.zazdravje.net

Radiacija je najbolj nevarna,  
če je ne poznate

Iz dneva v dan živimo z več radioak-
tivnega sevanja. Izpostavljeni smo mu 
pri nekaterih oblikah diagnostike, v naše 
domove se vtihotaplja skozi vse več ma-
terialov, ki »sevajo«, do nas prihaja tudi 
z globalno trgovino živil, krme, gnojil in 
drugih dobrin. 

Čez noč bi lahko postalo še veliko slab-
še, če bi se kaj pripetilo kateri izmed 444 
jedrskih elektrarn (20 nam jih je bližje od 
Černobila) ali če bi bilo uporabljeno je-
drsko orožje, s katerim velike sile vse bolj 
pospešeno grozijo, ko druga pred drugo 
»napenjajo mišice«.

Dragoceno znanje

Dobra novica je, da tudi nagel skok ra-
diacije ne pomeni nujno konca življenja 

in zdravja. Pomeni le življenje v spreme-
njenih okoliščinah. Položaj tistih, ki bodo 
vedeli, kaj je treba storiti, bo za 90 % 
boljši kot položaj tistih, ki na to ne bodo 
pripravljeni. 

Telo je mogoče obvarovati in iz njega 
odpraviti radioaktivne snovi. Enako lah-
ko storimo tudi s tlemi in živalmi. Edini 
pogoj je, da vemo, kaj je treba storiti že od 
prve minute in prve ure. Takrat bo pre-
pozno za branje knjig in preskrbo nujnih 
pripomočkov. 

Spoznajte, kaj vse imamo na voljo in 
kakšne so moči narave tudi na tem podro-
čju – in mirneje boste spali.

Ta znanja vam bodo v pomoč tudi v 
vsakdanjem življenju, če boste deležni 
diagnostičnih posegov ali izpostavljeni 
obsevanju kot terapiji. K
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Sanja Lončar  
v sodelovanju z dr. Biljano Dušić

in Diano Vlahinič

Kakšen bo rok uporabe 
vaših možganov?

NOVI
PRIROČNIK

Cena v prednaročilu: 
20 EUR  

Cena v redni prodaji: 25 EUR

Med največje strahove današnje-
ga človeka bi prav lahko uvrstili 
precejšnjo verjetnost, da bo naše 
telo preživelo naše možgane. A 
to verjetnost lahko z nekoliko 
znanja tudi izdatno zmanjšamo. 
 » Kaj lahko torej storimo, da se 

izognemo demenci in drugim 
degenerativnim spremembam 
možganov in živčevja?

 » Katere preverjene naravne 
rešitve imamo na voljo, če 
opažamo, da so se procesi 

pešanja že začeli?
 » Ali obstaja naravna pomoč, 

tudi ko nastopijo demenca, 
Alzheimerjeva ali Parkinsonova 
bolezen?

Odgovore na ta vprašanja boste 
brali v novem priročniku iz edicije 
Preverjene naravne rešitve Kako 
ohraniti možgane? 

Izkoristite možnost prednaročila 
in si svoj izvod priročnika Kako 
ohraniti možgane? zagotovite takoj 
ob izidu, 20. septembra.

Po 20. avgustu boste priročnik lahko prelistali in naročili tudi na spletni strani shop.zazdravje.net.

Prednaročila na (051) 884 148 od 10. avgusta do vključno 18. septembra. 
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Je možno 
ustaviti čas?
Vse, kar delamo danes, bomo plačali z dnevom 
svojega življenja, zato naj bo vredno te cene. 

Ta misel neznanega avtorja, ki sem jo dobila kot 
voščilo ob rojstnem dnevu, mi je spremenila ži-
vljenje. Zato jo pogosto omenjam, saj upam, da 
bo to njeno seme vzklilo tudi na vaših tleh in 
spremenilo vaš odnos do časa.

Pravijo, da je umirajoči Aleksander Makedonski 
svojem tajniku narekoval zadnje tri želje: 
 » »Želim, da na pogrebu krsto nosijo moji 

zdravniki.«
 » »Želim, da ljudstvu, ki bo stalo ob cesti, po 

mimohodu krste cesto posujete z zlatniki in 
srebrniki.«

 » »Želim, da v krsto zvrtate luknji, skozi kateri 
bodo visele moje roke.«

Tajnik je vse to zapisal, vendar mu radovednost 
ni dala miru. »Vaša visokost, ali mi lahko razlo-
žite, zakaj si želite vse to?« si je naposled drznil 
vprašati.

»Želim da bi vsi videli, da kljub najboljšim zdrav-
nikom nisem mogel prestaviti svoje smrtne ure. 
Želim tudi, da ljudstvo vidi, da svojega premože-
nja ne bom mogel vzeti s seboj.«

»No, to nekako razumem, ne razumem pa, zakaj 
pa naj bi vaše roke visele iz krste.«

»Da bodo vsi videli, da je edino, kar imamo v tem 
življenju, čas, tega pa nihče ne more zadržati v 
svojih rokah.«

Zadržati ga ne moremo, lahko pa se odločimo, 
kako bomo z njim ravnali. 

Sanja Lončar, urednica

V tokratnih novicah preberite:

Za več novic in 
informacije o 

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





Sodobne oblike 
kraje časa
BESEDILO: SANJA LONČAR

Zdi se, da živimo v zelo hitrih časih. 
S klikom na miško opravimo nekaj, 
kar nam je nekoč vzelo več ur. 
Sedemo v avto, in že v nekaj urah 
pridemo na kraj, do katerega bi nekoč 
potovali več dni. Tudi do znanja in 
informacij pridemo instantno: še 
zganiti se nam ni treba, samo strička 
Googla nam je treba povprašati. 
Stroji nam pomivajo posodo, perejo 
perilo, pogrevajo kosilo, naprave 
skrbijo za zalivanje trate in vrta …

Če vse seštejemo, bi morali vsak dan uživati vsaj 
pet ur prostega časa, ki smo si ga prihranili s so-
dobnimi tehnologijami. Morda poznate koga, ki 
ga ima toliko?

Protislovno,toda resnično: dandanes nihče 
nima prostega časa. Ne otroci, ne najstniki, ne 

upokojenci. Vsi vam bodo tožili, da ne utegnejo 
postoriti tega ali onega, da je dan preprosto pre-
kratek za vse, kar morajo postoriti.

Verjeli ali ne, dan traja natanko toliko časa kot 
pred tisočletjem. Kako so si takrat sami pridelali 
hrano, spekli kruh, brez sesalnika pospravili hišo, 
odšli po vodo, ob potoku oprali perilo, zakurili in 
vzdrževali ogenj, si sešili oblačila ter poskrbeli za 
živali, otroke in ostarele starše? In ob vsem tem 
so imeli dovolj časa za petje, pogovore, klekljanje, 
šivanje …

KDO NAM JE UKRADEL ČAS?

Očitno je da v sodobni ekonomiji časa nekaj ni 
prav. Zato nas je zanimalo, kaj nam dandanes kra-
de največ časa. Odkrili smo nekaj največjih tatov.

Vsaj polovica Slovencev vsak dan po več ur pre-
živi pred televizijskim zaslonom. Poleti se ta delež 
zmanjša na 40 odstotkov, med jesenjo in pomlad-
jo pa doseže tudi 60-odstoten delež. Če pred te-
levizorjem prebijete samo tri ure na dan, v pov-
prečni življenjski dobi to nanese skoraj deset let 
vašega življenja. 

Družbena omrežja uporablja 60 odstotkov 
Slovencev. Če spremljanju informacij na družbe-
nih omrežjih namenite samo pol ure na dan, za 
tovrstne dejavnosti vsak mesec namenite kar dan 
svojega življenja. 

Kot se hvalijo pri Facebooku, je njihov povprečni 
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uporabnik povezan z 80 stranmi skupnosti, skupin 
in dogodkov ter ustvari do 90 vsebin na mesec. 

PREVOZI

Drži, da živimo v času mobilnosti, vendar tudi 
ta zahteva vaš čas. Pri Citroenu so za potrebe 
razvoja svojih vozil opravili raziskavo o nava-
dah, povezanih z vožnjo, in ugotovili naslednje.  
Povprečen prebivalec evropske države v svojem 
življenju preživi v avtu štiri leta in mesec dni, od 
tega dve leti in devet mesecev kot voznik, leto 
dni in štiri mesece pa kot sopotnik. Ista raziskava 

je pokazala, da 2050-krat v življenju v avtu tudi 
jemo.

KOLIKO ČASA NAKUPUJEMO?

Zanimivo je, da nismo zasledili nobene kredi-
bilne raziskave, ki bi se ukvarjala s tem vpraša-
njem. Verjetno oglaševalci nočejo, da bi potro-
šniki vedeli, koliko časa jim vzamejo nakupi. 
Nakupovalna središča so namreč zasnovana tako, 
da se v njih zadržite čim dlje. Koliko dni življenja 
vam je vzelo nakupovanje, pa si lahko izračunate 
tudi sami …

Koliko dolgo je 
dovolj dolgo?
BESEDILO: KARMEN PRAH

Proizvajalci in trgovci si ves 
čas prizadevajo podaljšati 
roke uporabnosti izdelka. Tako 
smo najprej poznali strog rok 
»uporabe do«, čemur je sledila 
ohlapnejša formulacija »najbolje 
uporabiti do«. Po novem pa je 
mogoče marsikaj prodajati in 
podarjati, četudi je rok pretečen. 

Ko smo pred leti naše urade, ki naj bi bdeli nad 
kakovostjo živil, ki jih uživamo, spraševali, koliko 
dolgo se sme uporabljati živila, smo izvedeli, da 
zakonodaja sloni na popolnoma nestvarni pred-
postavki, da je živilo zadnji dan roka uporabe 
enako kakovostno, kot je bilo prvi dan. Zato ni 
bil prekršek kupiti mleko dan pred potekom roka 
uporabe in iz njega izdelati puding, ki bo na poli-
cah še celih šest mesecev. Ali kupiti moko, ki se ji 
bo življenjska doba iztekla čez nekaj dni, nato pa 
iz nje izdelati testenine, ki jih bo dovoljeno pro-
dajati še naslednji dve leti. In če jih do takrat ni 
mogoče prodati, je tudi te mogoče odkupiti nekaj 
dni pred pretekom roka in iz njih pripraviti goto-
vo jed, ki bo smela na trgovskih policah še tri leta 
čakati na kupca. 

Neverjetno, toda resnično … Evropska unija ne 
premore zakonodaja, ki bi določala kumulativne 
roke uporabe posameznih sestavin. Proizvajalci 
morajo poskrbeti le za to, da v živilu ni patogenih 
organizmov. Z današnjim arzenalom obsevalni-
kov, visokih temperatur in kemičnih dodatkov 
tega sploh ni težko doseči. 

Povsem drugo vprašanje je, kaj bo naše telo dobi-
lo iz peciva, ki vsebuje sedem let staro moko, ali iz 
klobase, v kateri je najti deset let staro meso. 

Ko je pred nekaj leti na Hrvaškem prišlo do škan-
dala, ker so v mesnicah prodajali deset let staro 
meso, so nam pojasnili, da prekršek ni bil to, da so 
ga prodajali – prekršek je bil v tem, da so ga hoteli 
prodajati kot sveže meso. Če bi iz njega izdelali 
klobase ali gotovo jed, naj bi bilo vse v najboljšem 
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redu. Inšpektorji so takrat celo javno izjavili, da 
ne premorejo metod, s katerimi bi lahko ugota-
vljali starost surovin v predelanih živilih.

PAPIR PRENESE VSE, ŽIVILA NE

Na eni strani nas globalna trgovina skuša prepri-
čati, da nam niti za sadje ni treba vedeti leta trga-
tve, češ da je vseeno, ali je bilo jabolko v hladilnici 
eno ali dve leti. Na drugi strani vse več raziskav 
kaže, da sadje in zelenjava že v enem dnevu izgu-
bita več kot tretjino vitamina C, da hladno stiska-
na olja vsak mesec izgubijo vsaj petino koristnih 
snovi, da je v moki po mesecu dni le še desetina 
dragocenih rudnin in vitamin, ki jih je vsebovala 
prvi dan po mletju …

Več ko veste o tem, bolj se zavedate, da je veči-
na živil na trgovskih policah daleč od tega, da bi 
bila živa. Kako med tolikimi trupli prepoznati, kaj 
je še vedno bogato s hranili, ki jih potrebujemo? 
Kljub nenehnim pritiskom na proizvajalce, da je 
treba roke podaljšati ne glede na postransko ško-
do (beri: naše zdravje), je daljšo uporabo mogoče 
doseči tudi z inteligentnimi in živilom prijaznej-
šimi pristopi. 

O tem, kaj je mogoče narediti, da bo volk sit (do-
volj dolgi roki) in koza cela (ohranjena hranila), 
smo se pogovarjali s poznavalci tega področja. 

Tamara Gregorn,  
Bufo, d. o. o.

Nekateri materiali za 
embalažo zelo podaljšajo 

rok uporabe izdelkov. Veliko izdelkov 
pod blagovno znamko BUFO pakirate v 
črno steklo. V čem je razlika med črnim 
steklom in drugimi oblikami stekla? 

Že od samega začetka uporabljamo temno miron-
sko steklo. Receptura zanj izvira iz Mezopotamije, 
iz časa  4000 let  pr. n. št., kjer so prvič uporabi-
li tovrstno steklo. To steklo zaščiti izdelke s tem, 
da v celoti blokira vstop vidne svetlobe, iz IR- in 
UV-spektra pa prepušča samo dve frekvenci. To 
pri   izdelkih povzroči zanimiv učinek: razkroj 

se skorajda ustavi, obenem pa se poveča oziro-
ma spremeni energijski odtis izdelka. Veda, ki se 
ukvarja s tem, se imenuje biophotonika (bios v 
stari grščini pomeni življenje, phos pa svetloba), o 
tej temi pa bo v naslednjih letih verjetno še veliko 
govora . 

Vsa druga stekla (belo, rjavo, zeleno, vijolično) 
nimajo takih značilnosti kot mironsko steklo – 
kljub obarvanosti namreč prepuščajo več kot 60 
odstotkov vidne svetlobe.

Kakovost izdelka, shranjenega v embalaži iz na-
vadnega stekla, na trgovski polici izgubi približno 
20 odstotkov kakovosti na mesec. Zlasti terapev-
tska olja (laneno olje, olje iz črne kumine …) že v 
nekaj mesecih izgubijo vse pozitivne lastnosti, ki 
jih imela ob stiskanju.

Za koliko črno steklo 
podaljša rok uporabe?

Testiranje naših izdelkov je pokazalo, da se lahko 
rok uporabe podaljša na tri leta. 

V primerjavi z drugimi izdelki na 
trgu ima vaše laneno olje resnično 
dolg rok uporabe. Domnevamo, da to 
velja do odprtja steklenice? Kakšen 
pa je rok uporabe po tistem, ko 
odpremo steklenico ali kozarček?

Vsebina je tudi po odprtju zaščitena pred učinko-
vanjem svetlobe, vendar zaradi zmanjševanja vo-
lumna vsebine v steklenico prodre zrak, ki vpliva 
na oksidacijo, čeprav pri polnjenju izčrpamo zrak 
in dodamo dušik. Po odprtju steklenice ima po-
trošnik kljub temu dovolj časa, da izdelek porabi 
v razumnem roku, torej še preden oksidira.

Veliko ekoloških izdelkov je zelo 
mamljivih za molje in druge 
žuželke. V konvencionalni pridelavi 
žita obdelajo z insekticidi. Kako 
v okviru ekološke pridelave 
dosežete, da v vrečah ni mrčesa?

Preden surovine (razen olj) pridejo v central-
no skladišče, jih obdelamo v podtlačni komori 
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z dodatkom dušika. Tako uničimo morebitne 
ličinke in bube žuželk. Blago prihaja iz vsega 
sveta, razmere pa so ponekod znatno slabše kot 
v Evropi. Surovine potem skladiščijo v ohlajenih 
skladiščih ob kontroli testnih listov za insekte. 
Surovine prodajajo v vrečah ali pa jih v naši proi-
zvodnji pakiramo v manjša pakiranja, pri čemer v 
vsako vrečko znova vpihujemo dušik, s čimer pre-
prečimo okužbo z morebitnimi žuželkami. Lani 
smo se preselili v nove prostore, kjer na 1100 m2 
v nadzorovani atmosferi opravljamo pakiranje in 
skladiščenje.

Mnogi svarijo, da so zlasti oreščki 
pravcato leglo aflatoksinov. 
Kako to preprečiti, ne da bi 
uporabili škodljive fungicide? 

Aflatoksini ne kontaminirajo le oreščkov. Glive, ki 
jih proizvajajo, je najti povsod v naravi, zato lahko 
prizadenejo tudi žita, sojo, bombaž, začimbe  … 
Najnevarnejša so obdobja s številnimi tempera-
turnimi spremembami ali z močnim nihanjem 
vlažnosti. Gliva izkoristi te spremembe in se zač-
ne razmnoževati, pri tem pa proizvede tudi afla-
toksine. Pri nas je najtežavnejše poletno  obdobje, 
ko prihaja do povišanih temperatur in vlage. Do 
okužbe lahko pride v celotni verigi – ne samo pri 
proizvodnji, temveč tudi v trgovinah in pri potro-
šniku doma, tako da morebitne okužbe ni mogo-
če v celoti izključiti. Prav zato poletni čas ni naj-
primernejši za uporabo suhega sadja in oreščkov, 
bolje je nameniti prednost svežim živilom. 

Dandanes je to ljudem težko dopovedati, saj pri-
čakujejo, da jim bodo vsi izdelki na voljo v vseh 
letnih časih. Mi v tem obdobju ne prodajamo ore-
hov, sušenih sliv in še nekaterih izdelkov. 

Trajnost je eno od ključnih vprašanj, tudi 
ko gre za kozmetične izdelke. Neštetokrat 
smo že slišali trditve konvencionalne 
industrije, da ni mogoče izdelati 
povsem naravne kozmetike, saj bi bila 
hitro pokvarljiva. O tem, kako dolgo 
lahko zdržijo naravne kreme, losjoni, 
sredstva za sončenje in drugi kozmetični 
izdelki, smo se pozanimali pri dobri 

poznavalki trga naravne kozmetike, 
Brigiti Bavdek, direktorici BB bio.si.

Brigita Bavdek,  
BB bio.si

Skrivnost stabilnosti izdelkov 
v naravni kozmetiki je v njeni 

prefinjeni obliki: razmerja med se-
stavinami – oljem, vodo in drugimi rastlinskimi 
izvlečki – se morajo natančno ujemati. Če dobro 
opravimo to težko nalogo, ni treba uporabiti sin-
tetičnih ali naravno identičnih konzervansov. Ni 
zanemarljivo uporabljati obnovljive embalaže, ki 
poleg primarne naloge, da ohranja varnost izdel-
ku, zadovolji tudi skrbi za trajnostni razvoj kot 
tak. 

Proizvajalci naravne kozmetike pri formulaciji 
in izdelavi kozmetičnih izdelkov ne uporabljajo 
sintetičnih barvil, dišav, konzervansov, gensko 

Embalaža, ki ji svetloba
ne škoduje

Široki izbor ekoloških izdelkov v temnem 
mironskem steklu poiščite v trgovinah Tuš, 
Mercator in v bolje založenih bio trgovinah. 
Celoten asortiman in več informacij o 
izdelkih najdete tudi na spletni strani  
www.bufo.eu
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spremenjenih organizmov, silikonov, parafina in 
drugih naftnih derivatov ter sintetičnih maščob. 
S surovinami iz certificirane ekološke ali biodina-
mične pridelave in kontroliranih divjih nasadov 
ter z odišavljanjem izključno z naravnimi eterič-
nimi olji že pri predelavi poskrbijo za varen in 
stabilen izdelek.

Vlogo konzervansa v naravni kozmetiki prevze-
majo uporabljeni rastlinski izvlečki, kakovostne 
maščobe in eterična olja. Vsi ti že sami po sebi 
premorejo protimikrobno delovanje, zato ob 
uporabi kakovostnih surovin ni težko zagotoviti 
stabilnosti izdelkov, tudi če jim ne dodajamo ke-
mičnih konzervansov. 

Težava pri naravni kozmetiki utegne biti vnos 
mikrobov v času uporabe, zato je embalaža nad-
vse pomembna. Najslabša rešitev so posodice, ki 
ob vsakem odpiranju pridejo v stik z zrakom in 
našimi rokami. Tozadevno so veliko primernej-
še tlačilke in tube, saj gre krema iz njih, vanje pa 
ne pride nič. Kozmetika v tubi ima večjo trajnost, 
saj skozi majhno odprtino prodre manj bakte-
rij in tudi manj zraka, ki povzroči oksidacijo. 

Negovalno olje za telo bo stabilnost ohranilo dlje, 
če ga bomo hranili v temni steklenički.

Za dražje izdelke so na voljo tudi posebne dvoj-
ne stekleničke, ki iztisnjeno količino kreme na-
domestijo z zrakom iz drugega dela steklenice, s 
čimer preprečujejo, da bi zunanji zrak prišel v stik 
s kremo. 

Vse te inovacije omogočajo odlično stabilnost in 
dolge roke uporabe brez potrebe po uporabi ke-
mičnih konzervansov. 

Kako je z roki uporabe prehranskih 
dopolnil in naravnih zdravil? O tem, 
pri teh izdelkih doseči trajnost in v 
kolikšni meri se lahko zanesemo na 
roke uporabe, smo povprašali Roberta 
Terčelja, direktorja Farmedice, 
našega največjega ponudnika 
registriranih naravnih zdravil.

Robert Terčelj Schweizer, 
Farmedica d. o. o. 

Stabilnost in zagotovljena 
učinkovitost sta ključna, če naj 

izdelek dobi status registriranega 
zdravila. Mnogi znajo posušiti rastlino ali nare-
diti alkoholni izvleček, ne vedo pa, koliko časa 
bo pripravek uporaben in kakšna je njegova moč 
delovanja. 

Pri registriranih naravnih zdravilih je rok upo-
rabe zapisan na osnovi dolgoletnih stabilnostnih 
analiz, s katerimi proizvajalec določi rok stabilno-
sti in dokaže, da zdravilo rastlinskega izvora tudi 
zadnji dan uporabe vsebuje dovolj aktivnih učin-
kovin, da bo delovalo. Pri registriranih naravnih 
zdravilih roke uporabe na osnovi vseh predlože-
nih dokazov določi oziroma potrdi Agencija za 
zdravila. 

Tega pogoja pri prehranskih dopolnilih ni treba 
izpolniti; proizvajalci lahko sami določijo rok 
uporabe svojih izdelkov. Pri tem jih je večina po-
zornejša na rok uporabnosti, torej na »pokvarlji-
vost« izdelka, delovanja prehranskih dopolnil pa 
praviloma ne ugotavljajo.

Trilogija ŠČEPEC
- najbolj temeljita trilogija o 
zdravilnih močeh začimb in 

njihovi pravilni uporabi.

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

www.shop.zazdravje.net 
Naročila po telefonu: 051/88 41 48 ali 

na info@jasnoinglasno.si
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E kot eliksir 
mladosti?
BESEDILO: DIANA VLAHINIČ

Ko govorimo o času, govorimo 
tudi o staranju. Ni pomembno 
samo to, koliko časa živimo, pač 
pa predvsem, kako živimo in 
umremo. Kakšna je – ali še bo – 
naša starost? Brez kroničnih in 
degenerativnih bolezni, brez bolečin? 
Bomo gibljivi in polni energije – 
ali bolni, s kognitivnimi težavami 
in odvisni od pomoči drugih? 

Na to vpliva naš zdajšnji življenjski slog. Ali kot 
pravi star pregovor: »Starost vpraša, kaj je počela 
mladost.« Prav zato je pomembno, kako živimo; 

ali si zdravje nenehno krepimo – ali pa hranimo 
bolezen. Življenje si lahko daljšamo ali krajšamo, 
kar je odvisno od naših življenjskih navad in tega, 
kako skrbimo za telo, dušo in um. 

Tako kot naše vozilo ne vozi v nedogled, če mu 
ne dovajamo primernega goriva, tudi telo ne de-
luje nemoteno in v nedogled, če mu ne dovaja-
mo primernih gradnikov (hranila). In tako kot 
redni servisi ohranjajo naše vozilo tehnično ne-
oporečno, bi morali tudi v primeru svojega telesa 
delovati preventivno in redno spremljati, ali se je 
prižgala rdeča luč – in zlasti, kaj nam sporoča. Še 
bolje je, če živimo tako, da rdeča luč sploh ne po-
sveti. To je preventiva. Da sprejmemo ukrepe in 
življenjski slog, ki nam pomagal zdravje ohranjati. 
Ko je zdravje porušeno in si ga želimo povrniti, to 
ni več preventivno, marveč kurativno delovanje.

Ko na svojih številnih predavanjih ljudem svetu-
jem, naj dnevni rutini dodajo ta ali oni vitamin, 
probiotik ali mineral ter spremenijo svojo prehra-
no, se v množici vedno najde nekdo, ki preseneče-
no vpraša: »Zakaj pa, saj mi ni nič!« Zato, ker to, 
kar počnemo (ali ne počnemo) danes, vpliva na 
naše zdravje jutri, naslednji teden, mesec, leto ... 
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Preventivno delovanje namreč pomeni razmišlja-
ti vnaprej, delovati proaktivno in tako zmanjšati 
možnost, da bodo v prihodnosti potrebni kura-
tivni ukrepi. Domala vsaka bolezen, s katero se 
nismo rodili, se razvije zaradi našega življenjske-
ga sloga in zavednih ali nezavednih odločitev. 

Vsi poznamo Hipokratov rek: »Naj bo hrana tvo-
je zdravilo in tvoje zdravilo naj bo hrana.« Ta več 
tisoč let stara modrost vedno znova potrjuje svo-
jo moč. Ne moremo biti zdravi, če ne poskrbimo 
za prave gradnike v svojem telesu, torej hrano in 
hranila, ki jih potrebujejo celice.

Čeprav je mnenj o tem, kaj je zdrava prehrana, 
skoraj toliko, kot je ljudi, ki jih delijo, zdaj vemo, 
kar je s številnimi kakovostnimi raziskavami po-
trdila tudi znanost: da je za trdno zdravje najbolj 
optimalna polnovredna rastlinska prehrana. To 
potrjuje tudi prehrana dolgoživih ljudstev, ki tako 
rekoč ne poznajo avtoimunskih bolezni, raka, 
kroničnih bolezni srca in ožilja, degenerativnih 
bolezni …

Predelana in procesirana živila, sladice, prevelike 
količine slabih maščob, mesa in mlečnih izdelkov 
– vse to hrani bolezen. Na drugi strani polno-
vredna rastlinska hrana naše zdravje krepi, mo-
žganom dovaja ustrezna hranila in hrani dobre 
bakterije v črevesju, s čimer poskrbi, da je sedež 
imunskega sistema močan, posledično pa poskrbi 
tudi za obilo energije.

VITAMIN E 

Ortomolekularna medicina je dokazala, da neka-
teri vitamini in antioksidanti upočasnjujejo stara-
nje in krepijo zdravje. Eno od prvih mest zaseda 
vitamin E, ki mu pravimo tudi vitamin lepote. 

Z leti raven vitamina E v telesu upada, tako kot 
upada tudi raven drugih antioksidantov, zato ne 
preseneča, da lahko z dodajanjem vitamina E 
zmanjšamo težave, kot so pešanje kognitivnih 
sposobnosti, inzulinska rezistenca, srčno-žilne 
bolezni … Seveda samo dodajanje tega vitamina 
ne bo preprečilo vsega naštetega, toda z upošte-
vanjem načel zdravega prehranjevanja in doda-
janjem vitamina E že delujemo preventivno in 
tako zmanjšamo verjetnost, da pride do bolezni. 
Vitamin E je namreč tesneje povezan z upoča-
snjevanjem staranja in s staranjem povezanih 
simptomov kot drugi vitamini 

Ker je vitamin E topen v maščobi, je primarni an-
tioksidant v boju proti poškodbam lipidov (tudi 
tistih v celičnih membranah), ki jih povzročajo 
prosti radikali. Zasidra se v celični membrani in 
ulovi proste radikale, ki skušajo vstopiti v celico. 
Zaradi te zmogljivosti jih lahko prenese do vi-
tamina C, ki jih nevtralizira. Zato je odlično, da 
uživanje vitamina E kombiniramo z uživanjem 
vitamina C. 

VITAMINA E IN KOGNITIVNE 
ZMOGLJIVOSTI

Vitamin E deluje odlično tudi na področju kogni-
tivnih zmogljivosti. Sedemletna študija, ki je zaje-
la 2889 pacientov, opravili pa so jo v Chicagu, je 
pokazala, da so se pacientom z visoko vsebnostjo 
vitamina E (iz prehrane in prehranskih dopolnil) 
kognitivne zmogljivosti zmanjšale za 36 odstot-
kov manj kot tistim z nizkim vnosom vitamina E. 

VITAMIN E IN ALZHEIMERJEVA 
BOLEZEN

Višji odmerki vitamina E lahko vplivajo tudi na 
Alzheimerjevo bolezen. Štiriletna raziskava, v 
katero je bilo vključenih 633 starostnikov, opra-
vili pa so jo v Bostonu, Bostonski je pokazala ve-
lik pomen odmerka vitamina C in E, ko gre za 
Alzheimerjevo bolezen. 23 starostnikov je uživalo 
dodatek vitamina C (500 mg/dan), 27 jih je uži-
valo vitamin E (400 IU/dan), 68 pa jih je uživa-
lo multivitaminski pripravek, ki je vseboval 60 
mg vitamina C in 30 IU vitamina E. Pri tistih, 
ki so prejemali bodisi vitamin C bodisi vitamin 
E, se ta bolezen ni razvila, medtem ko se je pri 
11 starostnikih, ki so jemali nižje odmerke obeh 
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vitaminov v obliki multivitaminskih pripravkov, 
razvila Alzheimerjeva bolezen. Kar 80 bolnikov z 
Alzheimerjevo boleznijo pa je spadalo b skupino, 
ki ni uživala nobenega od teh vitaminov. Neka 
druga raziskava je pokazala, da višji odmerki vita-
mina E (2000 IU/dan) upočasnijo napredovanja 
bolezni pri bolnikih z napredovalo Alzheimerjevo 
boleznijo. Količina zaužitega vitamina E je torej 
nadvse pomembna.

VITAMIN E IN SRCE

V dvojno slepi raziskavi o vplivih antioksidantov 
na zdravje srca, ki so jo opravili na Cambridgeu, 
je več kot 2000 pacientov s koronarno arterijsko 
boleznijo prejemalo placebo tableto, 400 IU vita-
mina E ali 800 IU vitamina E na dan. Izsledki so 
pokazali, da se je v skupinah, ki sta prejemali vita-
min E, tveganje za srčni infarkt v roku enega leta 
v primerjavi s skupino, ki je prejemala placebo, 
zmanjšalo za celih 77 odstotkov. 

VEDNO IZBERITE NARAVNO 
OBLIKO VITAMINA E 

Vitamin E vsebujejo maščobna zelenjava (npr. 

avokado), oreščki, temnozelena listnata zelenjava 
in nekatera žita. Žal je tako rekoč nemogoče, da 
bi potrebne količine vitamina E, ki bi imele za-
dostno zaščitno delovanje, dobili samo s hrano. 
Kot smo videli, je količina vitamina E nadvse po-
membna. Priporočeni dnevni odmerek vitamina 
E je zelo nizek (12–15 IU na dan) – ta količina 
zadošča le za to, da preživimo in da ne zbolimo za 
boleznimi, ki jih povzroča njegovo pomanjkanje. 
Odmerek, potreben za ohranjanje mladostnosti 
in zdravja, je 400 IU na dan. Večina multivita-
minskih pripravkov vsebuje nižje odmerke, zato 
je bolje, če vitamin E kupite posebej, poleg tega 
pa skrbite za zdravo in pestro rastlinsko prehrano. 

Ko kupujete prehransko dopolnilo, bodite pozor-
ni na to, da vsebuje naravno obliko vitamina E, ki 
jo boste prepoznali po predponi d-alpha (d-alfa). 
Sintetična oblika vitamina E ima predpono dl-
-alpha (dl-alfa) in je ne priporočam, saj je zanjo 
značilna slabša biorazpoložljivost. Ker se anti-
oksidanti med seboj podpirajo in dopolnjujejo, 
priporočam, da jih vedno uživajte skupaj: za do-
datno podporo zdravju vitamin E uživajte skupaj 
z vitaminom C. 
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Koliko časa lahko 
zdržijo maščobe?
BESEDILO: SANJA LONČAR

Za večino živih maščob je značilno, 
da so dokaj aktivne in se rade 
vežejo s kisikom. Temu pravimo, 
da hitro oksidirajo. Prav ta 
lastnost je bila glavna ovira za 
mednarodno trgovino, saj je imela 
večina izdelkov, ki so vsebovali 
maščobe, dokaj kratke roke uporabe. 
Da bi svet postal globalna vas, v 
kateri lahko vsepovsod kupujete 
rogljičke iz Francije in kekse iz 
Afrike, so morali rešiti težavo s 
prehitro oksidacijo maščob. 

Tako so začeli olja in maščobe rafinirati in hidro-
genizirati. S tem so iz njih izločili vse, kar bi se 
lahko staralo in oksidiralo ter jih naredili stabilne 
(beri: energijsko mrtve).

Po predložitvi dokazov o škodljivih vplivih hidro-
genizacije je Svetovna zdravstvena organizacija 

(WHO) pred tridesetimi leti predlagala prepoved 
hidrogenizacije. Že takrat so raziskave pokazale 
na neposredno povezavo med uživanjem tovr-
stnih maščob in 34 boleznimi (diabetes, srčno-
-žilne bolezni, rakava obolenja …).

Maščobe, ki bi bile domala večne, so bile nujne 
za zmago globalne trgovine, zato ne preseneča 
da Svetovni zdravstveni organizaciji ni uspelo 
doseči prepovedi tovrstne obdelave maščob. Šele 
v zadnjih letih je opaziti manjšo uporabo hidro-
geniziranih maščob, vendar ne zato, ker bi se jim 
proizvajalci odrekli, pač pa zato, ker smo potro-
šniki postali zahtevnejši in nočemo več upora-
bljati hidrogeniziranih izdelkov. Smo zmagali? 
Še zdaleč ne. Ponudniki konvencionalnih živil 
(ekološko certificirana živila ne smejo vsebovati 
tovrstnih maščob) so le presedlali na še spornejšo 
tehnologijo – esterifikacijo, ki celo bolj poškoduje 
maščobe. Razlika je le v tem, da so bile tokrat kor-
poracije temeljitejše – z lobiranjem jim je uspelo 
doseči, da tega postopka (za zdaj) ni treba nava-
jati na ovojnini. 

KOLIKO ČASA ZDRŽI MARGARINA?

Odgovor je odvisen od tega, kaj si predstavljate 
pod tem nazivom. Konvencionalne margarine, ki 
še vedno vsebujejo bodisi hidrogenizirane bodi-
si esterificirane maščobe, prenesejo marsikaj. Dr. 
Budvig je zapisala, da so takšni produkti po svojih 
značilnostih bolj podobni plastiki kot živilu. 

Kakovostne naravne margarine pa so dokaz, da je 
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naravno margarino mogoče pripraviti tudi brez 
kemičnih procesov, umetnih okusov in konzer-
vansov. V družinskem podjetju Vitaquell se s tem 
ukvarjajo že od leta 1922. Letos so za izredno 
kakovost svojih izdelkov prejeli zlato nagrado za 
kakovost Nemške živilske industrije (DLG ).

Pri pripravi naravnih in ekoloških margarin in 
maščob Vitaquell uporabljajo le naravne ma-
ščobe. Tekstura, okus in lastnosti so odvisni od 
kombinacije uporabljenih naravno nasičenih ma-
ščob in hladno stisnjenih olj. Tovrstne margarine 
ohranijo vse koristne lastnosti uporabljenih olj in 
maščob, z njimi pa je treba pazljivo ravnati. 

Pozorni bodite na napise. Če piše, da je marga-
rina namenjena za kuhanje, pečenje in cvrtje 
(Gourmet, Vitagen, Cocovit …), jo uporabljajte 
samo za ta namen. Če pa na ovojnini piše, da je 
namenjena za mazanje (Vitarine Bio Light, Bio 
Margarina Omega 3 in podobne), je nikakor ne 
segrevajte, saj vsebuje obilo nestabilnih omega 3 
maščob, ki ne prenesejo pregrevanja.

Namig: Če na naravni margarini opazite da je 
zgornja plast spremenila barvo, to pomeni, da gre 
za žive maščobe, ki reagirajo z zrakom. Zgornjo 
plast (praviloma milimeter do dva) postrgaj-
te, preostalo margarino pa lahko brez zadržkov 
uporabite. 

KOLIKO ČASA LAHKO 
ZDRŽI MASLO?

Surovo maslo iz surove-
ga mleka ima zelo krat-
ko uporabno dobo, na-
vadno največ teden dni. 
To, kar v trgovinah označu-
jejo kot surovo maslo, je izdelek, pripravljen 
iz pasterizirane sladke smetane, in sicer z me-
tenjem, izpiranjem in gnetenjem. Praviloma 
ima rok uporabe do enega meseca. Tako kot 
pri mleku lahko z obdelavo pri višjih tempe-
raturah dosežejo nekajmesečni rok uporabe. 
Če maslo skuhamo ter mu odstranimo vodo, 
ogljikove hidrate in beljakovine, dobimo ghee, ki 
na sobni temperaturi zdrži zelo dolgo. Če je to-
vrstno maslo ustrezno pripravljeno, kar pomeni, 
da je bilo izdelano iz kakovostnega mleka in zelo 
dolgo kuhano, je dobesedno večno. Naš najboljši 
ghee, ki ga prodajajo pod imenom Zlati ghee, de-
nimo kuhajo v povprečju 48 ur. S tako počasnim 

Prema d.o.o · Ulica majorja Lavriča 12 
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kuhanjem se namreč bolj napolni z jang energijo 
in zato ima večji vpliv na dvih prebavnih moči 
(ayurveda temu reče da dviga prebavni ogenj). 
Počasno kuhanje daje tudi bolj fino svilnato teks-
turo gheeju, ker se molekule lepše zložijo, hkra-
ti pa takšen ghee ima boljši dostop do vseh tkiv, 
zato je odlično hranilo za regeneracijo naših celic 
in živčevja. 

Ghee, pripravljen iz svežega mleka krav proste 
paše, ki živijo naravno življenje, pri čemer so 
upoštevani vsi visoki EKO- in BIO-standardi, 
zdrži več let. To je zagotovo najtrajnejša oblika 
maščobe, ki jo lahko pridobijo po docela narav-
ni poti, saj pri predelavi ne utrpi poškodb. Prav 

nasprotno, kakovosten ghee ajurveda priporoča 
kot sinergent – to pomeni, da okrepi moč delova-
nja drugih živil in začimb, s katerimi ga uživamo. 

KOLIKO ČASA ZDRŽI 
LANENO OLJE?

To je zapleteno vprašanje, 
saj gre za olje, ki vsebuje 
največ omega 3 maščobnih 
kislin, zaradi česar je med 
vsemi maščobami tudi najob-
čutljivejše na oksidacijo.

Že sam postopek stiskanja ustvarja oksidacijo, 
zato dobri ponudniki olje stiskajo brez prisotno-
sti kisika. 

Nadvse pomembno je tudi pakiranje, saj bodo na 
trgovskih policah stabilna. le olja, ki so shranjena 
v temnih steklenicah ali pločevinkah, v katerih 
kisik nadomeščajo drugi plini, Na splošno velja 
pravilo: več ko je v olju omega 3 maščobnih ki-
slin, občutljivejše je na oksidacijo. Zato je treba 
biti previden tudi pri nakupu orehovega, kono-
pljinega in ričkovega olja. Ta olja je treba po od-
prtju porabiti kar se da hitro. 

NAMIG: če kupite večjo stekleničko olja, ki je ne 
morete porabiti v dveh tednih, je priporočljivo, 
da olje takoj prelijete v več manjših stekleničk, ki 
jih napolnite do vrha ter hranite na temnem in 
hladnem mestu. S tem boste preprečili, da bi pri 
vsaki uporabi v steklenico vstopil nov zrak, ki bo 
sprožil oksidacijo. 

Kemična  
čistilnica  
za olje
Verjeli ali ne, to, kar zavržete kot žarko olje, 
lahko industrija opere, očisti in znova upo-
rabi. Če se oljčno olje ne proda kot deviško 
in se mu bliža konec roka uporabe, ga lahko 
očistijo in uporabijo za kaj drugega, največ-
krat za ribje konzerve, zanje pa smo potro-
šniki pripravljeni plačati celo več kot za ribe 
v sončničnem olju. 

Področje maščob 
je zelo spolzko! 

Trg je 
preplavljen s 
polresnicami, 
obljubami brez 
pokritja in z 
izdelki, ki niso 
vredni svojega 
denarja. Več o 
tem, kaj morate 
vedeti o nakupu 
in uporabi 
kakovostnih 
maščob, si 
preberite v 
knjigi Resnice in zmote o maščobah,  
ki jo lahko naročite in prelistate v spletni 
knjigarni www.shop.zazdravje.net.
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Kaj je skupno 
limonam in času?
Brez citronske kisline, vitamina 
C in limonena bi se marsikaj 
ustavilo, kajti prav te snovi so 
najbolj uporabljani dodatki v 
prehrani in kozmetični industriji. 

Kljub podobnosti in dolgemu seznamu sopo-
menk je treba razlikovati med vitaminom C in 
citronsko kislino. 

CITRONSKA KISLINA 

To je blaga organska kislina, ki je po sestavi po-
dobna vitaminu C in jo najdemo v večini sadja. 
Največ je vsebujejo citrusi, zlasti limone in limete, 
kjer predstavlja kar 8 odstotkov suhe teže sadežev 
(v sokovih približno 47 g/l).

Citronsko kislino so ljudje spoznali že v 8. sto-
letju, ko jo je odkril perzijski alkimist Jabir Ibn 
Hajan. V srednjem veku so jo uporabljali tudi v 
Evropi, največji razmah pa je doživela z začetkom 
industrijske revolucije, ko je nastajalo vse več iz-
delkov, ki so zahtevali konzerviranje. 

Čeprav je ime dobila po svojem naravnem viru, 
torej citrusih, dandanes večina citronske kisline na 
trgu nima nič skupnega s sadjem. Pridobivajo jo 
predvsem s kemičnim procesom, ki ga ustvarjajo 
posebne vrste plesni na sladkih podlagah. Konec 
19. stoletja so jo proizvajali ob pomoči plesni 

Penicillium. Leta 1917 je ameriški živilski tehnolog 
James Currie odkril, da jo lahko še uspešneje pri-
dobivajo ob pomoči plesni Aspergillus niger – to je 
bila osnova za njeno množično pridelavo.

Dandanes je citronska kislina večinoma prido-
bljena sintezno. Kar 50 odstotkov svetovne pro-
izvodnje prihaja s Kitajske. 

Leta 2007 je svetovna proizvodnja citronske kisli-
ne znašala približno 1.600.000 ton. Kar 50 odstot-
kov je porabijo pri proizvodnji pijač, še približno 
20 pri proizvodnji drugih živil, 20 odstotkov pri 
izdelavo čistil ter 10 odstotkov za potrebe kozme-
tične, farmacevtske in kemične industrije. (Vir: 
Wikipedija)

Citronska kislina je v številnih izdelkih »dekle za 
vse«. Z njo izboljšajo okus številnim jedem, saj 
jim doda svežo, kislo noto. Ker deluje kot antio-
ksidant, preprečuje, da bi živila in sladkorji po-
temneli. Natrijev citrat ublaži ostro kislo noto 
številnih kislih gaziranih pijač, skupaj s sodo pa 
daje hladen, slan okus in ohranja gaziranost. S 
citronsko kislino tudi preprečujejo motnost vin. 
Majhne količine citronske kisline (od 0,001 % 
do 0,01 %) sodelujejo z antioksidanti ter zavira-
jo oksidativno žarkost v suhih klobasah, svežih 
svinjskih klobasah in suhem mesu. Tudi hrenov-
ke pred dimljenjem popršijo s 3- do 5-odstotno 
raztopino citronske kisline.

Vitamin C  
= askorbinska 

kislina  
= (C
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VARNA ALI NEVARNA?

Citronska kislina je uradno označena kot GRAS, 
kar pomeni da ima status varnega kemičnega do-
datka, ki ga je dovoljeno uporabljati brez omeji-
tev. Natančnejše klasifikacije jo uvrščajo v varno-
stni razred C, kar pomeni, da je za večino ljudi 
neproblematična. (Askorbinska kislina oziroma 
vitamin C spada v kategorijo A, kar pomeni, da je 
njeno uživanje koristno).

Zakaj torej na spletu pogosto zasledimo podatek, 
da je E330 eden od najnevarnejših kemičnih do-
datkov, ki povzroča raka in vnetje dlesni? Ena od 
možnih razlag pravi, da so pripravljavci tovrstnih 
seznamov nevarnih snovi napačno razumeli dej-
stvo da citronska kislina igra pomembno vlogo v 
Krebsovem ciklu. Čeprav beseda Krebs v nemšči-
ni pomeni rak, je pri tem mišljeno nekaj popolno-
ma drugega in za naše telo neškodljivega. 

Druga razlaga pravi, da svarila temeljijo na če-
dalje pogostejših neželenih učinkih, ki jih po-
vezujejo s sodobnimi načini pridelave kemičnih 
dodatkov. Množična in poceni proizvodnja ob 
pomoči žveplene kisline ustvarja citronsko kisli-
no, v kateri so prisotni sledovi žveplenih spojin, 
te pa lahko pri ljudeh sprožijo različne alergijske 
reakcije. Na žveplene spojine so še posebno obču-
tljivi astmatiki.

Precej ljudi poroča, da jim uživanje izdelkov, ki 
jim je dodana citronska kislina, povzroča želodč-
ne težave. Zato so jim številni proizvajalci začeli 

dodajati askorbinsko kislino (vitamin C), ki tudi 
deluje kot konzervans, ni pa tako agresivna za že-
lodčno sluznico.

VITAMIN C

Podobno kot pri citronski kislini, naravno in ko-
ristno molekulo, ki jo vsebujeta sadje in zelenjava 
moramo razlikovati od sintezno pridobljene, ki jo 
pod enakim imenom uporabljajo kot konzervans 
in antioksidant v živilih. Ko namreč askorbinsko 
kislino iztrgajo od drugih elementov (predvsem 
polifenolov), s katerimi usklajeno deluje, to vpliva 
tudi na njeno učinkovitost v vlogi antioksidanta. 

Sintezni vitamin C dandanes pridobivajo s fer-
mentacijo koruznih derivatov, kar pri vse večjem 
deležu gensko spremenjene koruze odpira tudi 
vprašanje možnih genskih kontaminacij. 

Najboljša naravna vira vitamina C sta kamu 
kamu (1880 do 2280 mg/100g) in acerola (1677 
mg/100g). Manj znano je da se ob bok tema sve-
tovnima rekorderjema uvrščajo plodovi šipka, saj 
100 gramov sadežev vsebuje 2000 miligramov vi-
tamina C. 

Zaradi tako velikih koncentracij  lahko dnevne 
potrebe po vitaminu C pokrijemo že z zaužitjem 
nekaj gramov teh sadežev. 

Od živil, ki so nam dostopnejša in jih lahko uži-
vamo v večjih količinah, so na vrhu seznama ži-
vil z veliko vsebnostjo vitamina C sveže paprike 
(183 mg/100 g). Sledita peteršilj in timijan (160 
mg/100 g), za njima pa se uvrščajo ohrovtovi listi 
(120 mg/100 g).

Kje je sadje, sprašujete? Saj so nas vendar učili, da 
največ vitamina C vsebujejo pomaranče in limo-
ne! Tudi tu najdemo precej razlik med medijsko 
promocijo in dejstvi. Največ vitamina C so izme-
rili v črnem ribezu (177 mg/100 g), ki mu sledijo 
kivi (70 do 90 mg/100 g) in jagode (60 mg/100 
g), šele nato pa limone in pomaranče (50 do 60 
mg/100 g).

Kljub splošnem prepričanju vitamin C ni tako 
zelo termolabilen, da bi ga s kuhanjem uničili. 
S poskusi so ugotovili, da se pri segrevanju na 
98 stopinj Celzija njegova vsebnost zmanjša za 
10 do 15 odstotkov, kar pomeni, da ga dobimo 
tudi z uživanjem termično obdelanih sadja in 
zelenjave. 

Celota je več 
kot seštevek 
delov
Ker v limoni najdemo vse – citronsko kisli-
no, askorbinsko kislino in eterična olja –, jih 
lahko uporabljamo tudi neposredno. 

Limonin sok topi vodni kamen, z njim lahko 
natremo deščice za rezanje živil ter jih tako 
učinkovito in naravno razkužimo. Če vlaga-
te ozimnico, veste, da sadje, ki ga poškropite 
z limoninim sokom, ohrani lepšo barvo in je 
tudi bolj svežega okusa. 
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LIMONEN

Citrusi niso le vir citronske in askorbinske kisli-
ne. Pomembne snovi za konzerviranje izdelkov 
so tudi eterična olja, ki jih pridobivajo iz njihovih 
lupin. To, kar vsi zaznavamo kot vonj po limoni, je 
komponenta eteričnega olja, imenovana limonen; 
v eteričnem olju limone ima 83-odstotni delež, v 
eteričnem olju pomaranče pa 65-odstotni delež.

Dandanes večino limonena proizvajajo iz lupin 
pomaranč, ki ostanejo kot stranski produkt pro-
izvodnje pomarančnega soka. 

V kozmetičnih izdelkih ima limonen pomembno 
vlogo, saj izdelke prijetno odišavi, obenem pa de-
luje razkužilno in poživljajoče. Znano je, da vonj 
citrusov dviga raven energije in osvežuje. Zato je 
limonen pogosto zaslediti v parfumih, kremah in 
dezodorantih. V dezodorantih deluje tudi proti-
mikrobno in preprečuje razkroj bakterij na koži. 

Vonj citrusov ima hladilen učinek, zato zlasti v 
poletnih dneh izboljšuje delovanje naše »notranje 
klimatske naprave« in blaži vročinske oblive, zna-
čilne za menopavzo. 

Aromaterapevti eterična olja citrusov uporablja-
jo pri zelo širokem spektru težav. Priporočajo jih 

zaradi njihovega protivnetnega delovanja, poži-
vljajočega delovanja na kožo in vene, sposobnosti 
napenjanje kože (v izdelkih proti celulitu), čišče-
nja ter pomirjanja problematične in mastne kože, 
ustavljanja krvavitev in prispevka k hitrejšemu 
celjenju ran. 

V obliki ekološko certificiranih eteričnih olj lah-
ko limonen uporabimo tudi za aromatiziranje 
jedi. Približno šest kapljic eteričnega olja limone 
ali pomaranče nadomesti eno nastrgano lupino 
svežega sadeža.

V večjih koncentracijah limonen dodajajo čisti-
lom, milom in razkužilom za roke. V še večjih 
koncentracijah ga je mogoče uporabiti kot topilo, 
s katerim nadomestimo aceton, terpentin in šte-
vilne druge nevarne kemikalije. 

Za certificirane ekološke izdelke uporabljajo na-
ravna eterična olja ekološko pridelanih citrusov. 

Konvencionalna industrija praviloma uporablja 
sintezni limonen, pridobljen iz cenejših virov. 
Če pa so uporabljene konvencionalno pridela-
ne limone, pa utegne vsebovati veliko neželenih 
primesi škropljenih citrusov. Tudi na koži utegne 
biti delovanje tovrstnih pripravkov tvegano, zato 
se jim je bolje izogniti.
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Ustavite čas s 
hialuronsko kislino
BESEDILO: ADRIANA DOLINAR

Leta lahko skrijemo tudi ob pomoči 
hialuronske kisline. Ne samo 
gladka koža brez gubic, temveč tudi 
prožnejši, bolj gibki sklepi, ostrejši 
vid … to so le nekatere od koristi, 
ki jih prinaša hialuronska kislina.

HIALURONSKA KISLINA 
– ZA LEPO KOŽO

Hialuronska kislina je sestavljena veriga sladkor-
jev, in sicer disaharidov D-glukuronske kisline (1-
β-3) in N-acetil-D-glukozamina (1-β-4). Človeško 
telo zna samo ustvarjati hialuronsko kislino – iz-
dela jo v celici in jo nato dostavi v zunajcelični 
prostor, kjer je najbolj potrebna. Hialuronska ki-
slina se razgradi v treh dneh, nato jo nadomesti 
nova. Potrebna je za ohranjanje vlage v tkivih, s 
čimer skrbi za dotok hranil do celic in odplakova-
nje strupov iz njih. Ena molekula hialuronske ki-
sline veže tisoč molekul vode. Dobra hidriranost, 
ki je tudi posledica delovanja hialuronske kisline, 
tkivom, ki niso na gosto prepredena z drobnimi 
žilicami, omogoča prejemanje hranil in tudi či-
ščenje odpadnih produktov. Hialuronska kislina 
je prisotna v skoraj vseh telesnih tekočinah in tki-
vih. Obilo hialuronske kisline je v očeh, zlasti v 
steklovini in mazivu. Veliko je je tudi v sklepnem 
hrustancu in sklepni tekočini. Kar 50 odstotkov 
hialuronske kisline vsebuje koža, zlasti v usnjici 
(dermis) in povrhnjici (epidermis). Hialuronska 
kislina je torej pomembna tudi za zdravje in lepo-
to kože, saj ji pomaga ohranjati vlago in prožnost, 
dovajati hranila in odplakovati odpadke, poleg 
tega pa spodbuja tvorjenje kolagena in prispeva 
k boljši regeneraciji.

POMANJKANJE 
HIALURONSKE KISLINE

Hkrati z minevanjem let v telesu upada tudi 
tvorba hialuronske kisline – nekateri menijo, da 
se lahko zmanjša celo za polovico. Pomanjkanje 
hialuronske kisline se kaže tudi na koži, ki posta-
ne suha in dehidrirana, manj čvrsta in prožna ter 
čedalje bolj nagubana. Poleg tega je občutljivejša 
za poškodbe, ki so posledica močnih sončnih žar-
kov. Tudi ranice in praske se celijo počasneje. 

Na upad tvorbe hialuronske kisline naj bi vplivala 
tudi kajenje ter pomanjkanje magnezija in cin-
ka. Nastajanje hialuronske kisline upočasni tudi 
pomanjkanje estrogena. To je eden od razlogov, 
zakaj imajo dekleta bolj napeto in sijočo kožo kot 
ženske, ki vstopajo v menopavzo. 

Kot kaže, je naš življenjski slog pomemben tudi, 
ko gre za preskrbo telesa s hialuronsko kislino. 
Dokaz za to so ljudje iz Juzurihare in z otoka 

Naravni negovalni izdelki za nego zrele kože:

Prodajna mesta: prodajalne Sanolabor in na www.baitris.si

Hialuron krema  
Krema proti gubam  

Dnevna vlažilna krema
Serum s hialuronsko kislino

Z izbranimi in koži 
prijaznimi sestavinami, 
po promocjskih cenah.
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Okinave na Japonskem: številni tamkajšnji staro-
stniki so še pri osemdesetih ali devetdesetih le-
tih mladostnega videza, vitalni in zdravi. Zasluge 
za njihovo mladostno kožo, čvrste in goste lase, 
gibčnost in zdravje raziskovalci pripisujejo tudi 
uživanju naravne, pretežno rastlinske hrane, 
bogate s hialuronsko kislino. Med živili, ki so 
osnova prehrane teh ljudi, ni riža, pač pa vrsta 
krompirja, imenovana jam – gre za različico slad-
kega krompirja, ki je bogat vir hialuronske kisli-
ne. Poleg tega uživajo obilo temno zelene listnate 
zelenjave in stročnic, predvsem svežo, naravno in 
neprocesirano hrano. Če že uživajo hrano, ki ni 
sveža, je največkrat mlečnokislinsko fermentira-
na. Značilen jedilnik teh vitalnih starostnikov si 
lahko ogledate na spletnem mestu http://www.
naturalhealthyes.com/2013/08/secret-of-long-life-
-in-okinawa.html. 

KAKO DO VEČ HIALURONSKE KISLINE 
V GLOBLJIH PLASTEH KOŽE?

Obstaja več načinov, kako spodbuditi proizvo-
dnjo hialuronske kisline v koži. Če se za poveča-
nje količine hialuronske kisline v koži ne namera-
vate odpraviti k lepotnemu kirurgu, ki bi vam jo 
vbrizgal v globlje plasti kože, si lahko doma ne-
koliko izboljšate videz kože z nanašanjem krem, 
ki vsebujejo hialuronsko kislino. Žal hialuronska 
kislina iz večine kreme ne prodre do globljih pla-
sti kože, ampak se zadrži v povrhnjici. Če boste 
za glajenje gub vendarle uporabljali le kreme, iz-
birajte med takimi, ki vsebujejo manjše molekule 
hialuronske kisline (od 130 do 50 kDaltonov), saj 
prodrejo nekoliko globlje. Za učinkovitejše pol-
njenje zalog hialuronske kisline v globljih plasteh 
kože pa je bolje ubrati drugo pot ter koži pomaga-
ti do lepote in zdravja od znotraj navzven.

Nastajanje hialuronske kisline v telesu lahko 
spodbudite z uživanjem hrane, ki spodbuja nje-
no nastajanje, torej jama, temno zelene listnate 
zelenjave, stročnic, mlečnokislinsko fermentira-
nih jedi, zmernih količin kakovostnega rdečega 
vina … Poskrbite tudi, da vam ne bo primanjko-
valo magnezija in cinka.

V pomoč vam bo tudi uživanje prehranskih do-
datkov s hialuronsko kislino. Ker je hialuronska 
kislina precej velika molekula, sestavljena iz raz-
lično dolgih verig disaharidov, mnogi menijo, 
da je njeno neposredno vsrkavanje iz črevesja 

minimalno. Toda uživanje hialuronske kisline je 
kljub temu koristno, saj se v prebavilih razgradi 
in se vsrka v telo ter ga spodbudi k proizvodnji 
hialuronske kisline. Vsak dan naj bi zaužili od 100 
do 200 miligramov hialuronske kisline.

Polnjenje rezerv hialuronske kisline lahko spod-
budite tudi z uživanjem kakovostnih prehranskih 
dodatkov, ki poleg hialuronske kisline vsebujejo 
tudi snovi, ki pomagajo pri njenem vsrkavanju 
(kaskadno mlečnokislinsko fermentirano bio 
sadje, zelenjava in oreščki z dodatkom vegan-
ske hialuronske kisline in cinka, ki je pomem-
ben za obnavljanje kože (Regulatpro hyaluron)). 
Raziskave dokazujejo, da se vsrkavanje hialuron-
ske kisline v tej kombinaciji poveča kar za 300 od-
stotkov. Omenjeni mlečnokislinsko fermentirani 
koncentrat naj bi namreč deloval kot pomemben 
»prevoznik«, ki hialuronski kislini pomaga, da 
lažje vstopa v telo. Že dvomesečno uživanje tega 
pripravka naj bi pomembno izboljšalo videz kože. 
Neodvisni dermatološki inštitut je ugotovil, da 
40-dnevno jemanje pripravka zmanjša globino 
gub (za 26 odstotkov) ter poveča vlažnost (za 24 
odstotkov) in prožnost kože (za 13 odstotkov).

• 

• 
(tudi do 37%)

• 
(tudi do 27%)

• 
(tudi do 26%)

• 

• 

 V BOJU PROTI ZNAKOM STARANJA
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Zamuda v 
izločanju – 
hemoroidi
BESEDILO: ADRIANA DOLINAR,  
Z ZALOŽNIKOVIM PRIVOLJENJEM POVZETO PO KNJIGI 
LJUDSKI ZDRAVNIK ALFREDA VOGLA.

HEMOROIDI – ZLATA ŽILA

Ta težava je pogosto spremljevalka kroničnega 
zaprtja oziroma zapeke. Če se blato, ki zastane v 
danki, strdi, stisne tudi žilne stene v danki. Vene 
se napolnijo s krvjo in razširijo. Take razširjene 
žile oziroma hemoroidi so nekakšne krčne žile v 
sluznici danke. 

HEMOROIDNE KRVAVITVE

Če je blato trdo in izsušeno, je tudi vsako iztre-
bljanje naporno in boleče, lahko pa nastopijo celo 
krvavitve. Pri iztrebljanju trdega in izsušenega 
blata se razširjene vene neredko raztrgajo, kar 
povzroči krvavitve, ki jim zaradi njihovega vzroka 
pravimo hemoroidne krvavitve. Da kri ne prihaja 
iz globine črevesja, marveč iz danke – iz hemoro-
idne žile, boste prepoznali po tem, da je blatu pri-
mešana svetlo rdeča in ne temna, skoraj črna kri. 

HEMOROIDNI VOZLIČI

Če težave ne boste odpravili pravočasno oziroma 
če trajajo predolgo, se lahko prizadeta tkiva vna-
mejo in otrdijo, zaradi česar nastanejo hemoro-
idni vozliči. Še več, ob iztrebljanju strjeno blato 
potisne hemoroidne vozliče navzven, tako da so 
lahko celo vidni. Takšni vozliči lahko dosežejo ve-
likost slive in so nemalokrat zelo boleči. 

HEMOROIDI ZARADI 
NOSEČNOSTI ALI PORODA

Pri ženskah se lahko hemoroidni vozliči pojavijo 
v času nosečnosti ali poroda. Prav v zadnjih te-
dnih nosečnosti so hemoroidi dokaj pogost pojav, 
saj glavica ploda pritiska ob medenično žilje, za-
radi česar lahko pride celo do hujšega zastoja pre-
toka krvi v venah danke. Hemoroidi se pogosto 

Alfred Vogel (1902–1996), 
eden najpomembnejših 

pionirjev naravnega 
zdravljenja v 20. stoletju

Vse ima svoj optimalni čas, 
tudi prebava oziroma izločanje 

blata. Pogosto zanemarjanje 
tega dejstva lahko pripelje do 

nastanka hemoroidov ali tako 
imenovane zlate žile. Kaj je 

o hemoroidih zapisal Alfred 
Vogel in kaj je svetoval ljudem 

s tovrstnimi težavami?
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pojavijo tudi med porodom, saj je pritisk na vene 
v danki med porajanjem otroka še večji. 

NARAVNI UKREPI 

Vogel je kot prvi ukrep proti hemoroidom svetoval 
odpravljanje zaprtja. Dokler ne opravimo z zapr-
tjem, bodo vsa druga prizadevanje dala le polovič-
ne rezultate. Pri tem upoštevajte, da je za nastanek 
zaprtja pogosto kriva pomanjkljiva prehrana, v 
kateri primanjkuje polnozrnatega kruha, sadja in 
presne zelenjave. Pri odpravljanju zaprtja so kori-
stna tudi zdravilna zelišča, kot so lan, sena in krhli-
ka. Izvlečke teh rastlin vsebuje tudi Voglov pripra-
vek Laksan (link)?. Ker lahko zaprtje povzročijo 
tudi živčni pretresi zaradi nerešenih življenjskih 
problemov, je koristno razmisliti tudi o reševanju 
tovrstnih težav. Kakršen je videti živčno razrvan 
človek, takšno je tudi njegovo črevo, ki deluje pod 
znatnim vplivom simpatičnega živčevja. Več o za-
prtju si lahko preberete v članku »Zaprtje?«, ki ga 
najdete na povezavi http://www.avogel.si/zaprtje.
php. Ko torej odpravimo zaprtje, odpravljanje he-
moroidov ni več tako velik problem. 

ŠENTJANŽEVKA IN 
DIVJI KOSTANJ

Hemoroide lahko odpravljate tudi z 
šentjanževko (Hipericum perforatum) 
in z divjim kostanjem (Aesculus hpo-
castanum). Obe rastlini sta odlični 
zdravili za odpravljanje težav s krvnim 
obtokom in sta že mnogim pomagali 
pri odpravljanju krčnih žil na nogah, 
zato lahko pomagata tudi pri razširje-
njem venskem ožilju v sluznici čreves-
ja. Pod vplivom teh naravnih zdravil se 
pritisk v venah zmanjša, žilne stene pa 
se okrepijo. Obe rastlini ugodno vpli-
vata na celoten venski sistem. 

Priporočljivo pa ni le zunanje nana-
šanje izvlečkov iz divjega kostanja, 
temveč tudi njihovo uživanje v obliki 
tablet, ki jih je razvil Vogel. 

Z nekaj spretnosti si lahko šentjanževo olje pri-
pravite kar sami. Čist steklen kozarec do vrha na-
polnite z nepoškodovanimi odprtimi cvetovi šen-
tjanževke, nabranimi na dan za cvet. Čeznje nalijte 
ekstra deviško ekološko olivno olje, tako da bodo 
cvetovi pokriti, kozarec pa poln. Zaprt kozarec za 

mesec dni postavite na sonce. Pokrovček večkrat 
odprite in obrišite kapljice vode, ki se naberejo 
pod njim in na robovih kozarca. Ko olje posta-
ne lepe rdeče barve, ga precedite ter hranite v te-
mnem in hladnem prostoru. 

DRUGA ZELIŠČA PROTI 
TEŽAVAM S HEMOROIDI

Vogel je poleg omenjenih zelišč svetoval tudi 
uporabo izvlečka iz svežega rmana (Achillea mil-
lefolium) in izvlečka iz nepozebnika (Hamamelis 
virginiana), znanega po tem, da spodbuja celjenje 
ran. Lokalno lahko v danko vstavite hemoroidne 
čepke, pripravljene iz nepozebnika in kakavove-
ga masla. Pri hudih hemoroidnih krvavitvah po-
magata plešec (Bursa pastoris) in Tormentavena 
(pripravek iz srčne moči (Potentilla erecta)). Na 
hemoroide ugodno vpliva tudi čaj iz šentjanžev-
ke in kopriv. Proti bolečinam pomaga mleček; 
rastlina je strupena, zato jo uporabljajte le lokal-
no: svežo rastlino zgnetite in položite na zadnjik. 
Bolečine bodo hitro izzvenele.

PREVENTIVA 

Poleg zdrave prehrane in obvladovanja stresa k 
preventivi sodi tudi ustrezna higiena zadnjika. 
Na to je treba še posebno paziti ob iztrebljanju. 
Po vsaki veliki potrebi si temeljito umijte zadnjik. 
Kot preventiva in kurativa pomaga tudi oblivanje 
zadnjika s hladno vodo, ki ga opravite vsako jutro.
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Vabimo vas, da se nam pridružite 
na velikem Ekoprazniku v 

Ljubljani, ki bo v soboto, 9. 
9. 2017, od 8. do 15. ure 

potekal na Pogačarjevem trgu. 

Pobrskali boste lahko po stojnicah več kot 70 
razstavljavcev: ekoloških kmetij, združenj ter podjetij, 

ki ponujajo ekološka živila, kozmetiko ter druge

ekološke izdelke in storitve. Spoznali boste njihove 
novosti, poklepetali z njimi ter odšli s polnimi vrečami 
ekoloških dobrot in zanimivih informacij. 

Na letošnjem Ekoprazniku bomo na 
ploščadi nad Pogačarjevim trgom pred-
stavljali tudi dosežke triletnega projekta 
Evropske unije, imenovanega EATHINK, 
ki tokrat poteka pod geslom Jej lokalno, 
misli globalno! Predstavile se bodo šole, 
ki v okviru projekta in našega programa 
Šolski ekovrt poznavanje izzivov glo-
balnega razvoja povezujejo s šolskimi 
ekovrtovi. Na ogled bo razstava Hrana v 
oblaku, ki vas bo izzvala z »lokalno-globalno« zgodbo 
o hrani – dobrini, ki jo pojmujemo kot samoumevno. 
Pridite s svojimi otroki in mladimi ter skupaj z njimi 
razmislite o premalo znanih dejstvih o tem, kaj vse je 
povezano s hrano. 

Organizator:  INŠTITUT ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ,  
Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana  |  tel. (01) 439 74 60;  

GSM (051) 368 890  |  info@itr.si, www.solskiekovrt.si

Izvedbo prireditve sofinancira Mestna 
občina Ljubljana. Predstavitev projekta 
EATHINK sofinancirata Evropska unija in 
Ministrstvo za zunanje zadeve RS.

 www.facebook.com/Inštitut-Za-Trajnostni-Razvoj-251695378536399/ 
 www.facebook.com/solskiekovrt/

16. EKOPRAZNIK | sobota, 9. septembra 2017 

Inštitut za 
trajnostni 
razvoj

Mestna občina 
Ljubljana



PETEK, 11. IN SOBOTA, 12. AVGUST

SKUPNOSTNO NAROČANJE 
ZELENEGA KROGA
Ljubljana, Stara tržnica Šiška, Drenikova 
ulica 35, (petek) od 15.30 do 17.30

Maribor, Drava Center, Limbuško 
nabrežje 2, (sobota) od 9.30 do 11. ure

Celje, Šola za hortikulturo in vizualne 
umetnosti Celje, Ljubljanska c. 97, 
(sobota) od 13. do 14. ure
Oskrbite se s sonaravno pridelanimi dobrotami 
slovenskih kmetov po cenah, ki so nam vsem do-
stopne, kmet pa je za svoje delo pravično popla-
čan. Več na: www.zelenikrog.si.
Prireja: Društvo Zeleni krog Slovenije

PETEK, 25. IN SOBOTA, 26. AVGUST

SKUPNOSTNO NAROČANJE 
ZELENEGA KROGA
Vsebina in lokacije enaki kot 11. in 12. avgusta.
Prireja: Društvo Zeleni krog Slovenije

ČETRTEK, 31. AVGUST

POSVET O EKOLOŠKI PRIDELAVI 
SEMEN: DESET LET AMARANTOVEGA 
UKVARJANJA Z RAZVOJNIM 
PROJEKTOM EKOLOŠKEGA 
SEMENARSTVA IN OHRANJANJA 
AVTOHTONIH SORT VRTNIN. 

Gornja Radgona, Sejem AGRA

Program posveta: 
 » Kaj pomeni ohranjanje avtohtonih slovenskih 

sort?
 » Predstavitev dela Amarantovega kooperanta
 » Predstavitev novih tehnologij in njihovih 

rezultatov pri pridelavi čebulčka
 » Razprava: izmenjava izkušenj med kooperanti 

ter drugimi zainteresiranimi kmeti in 
vrtičkarji. Prireja: Amarant.

SREDA, 6. SEPTEMBER

NE MOREM SE IZRAZITI
Nova Gorica, SReČNA vila, 
Tumova ulica 5, ob 18. uri

Ne morem si odpustiti … Rad bi povedal, vendar 
ne morem … Moral bi ji sporočiti, a si ne upam … 
Zakaj je iskreno izražanje tako zelo pomemb-
no? Zakaj je temelj zdravja? Kateri so pogoji za 
iskreno izražanje? Na ta vprašanja si marsikdo 
poskuša odgovoriti sam, vendar si ne more ali 
pa ne upa. Zavestna vprašanja, ki ostanejo brez 
odgovorov (o lastnem neizražanju), pripeljejo do 
stisk – posameznik ne najde izhoda, se notranje še 
bolj ogradi, neizražanje pa se samo še potencira. 
Predavanje ponuja nekaj zornih kotov, ki podajo 
vpogled v neizražanje ter njegove vzroke in po-
sledice. Spregovorili bomo tudi o rešitvah, ki 
so univerzalne in dane vsem. Vabljeni. Predava 
Rajko Škarič. Prispevek: brezplačno.
Prireja: Združenje za obuditev celostnega človeka.

ČETRTEK, 7. SEPTEMBER

OB HUDO BOLNEM JE 
NAJBOLJŠE ZDRAVILO SOGOVORNIK
Škofljica, Dom starejših Škofljica, 
Ob potoku 11, ob 18. uri 

Rak, tumor, druge neozdravljive bolezni …
Kaj storiti, ko nas ali našega bližnjega doleti huda 
diagnoza? Ali smo zatopljeni v svoje delo, prob-
leme, preteklost, obveznosti v prihodnosti? Ali 

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

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

koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov
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živimo – ali pa smo samo živi? Kdo smo? 
Odgovore bomo iskali na predavanju. Vabljeni. 
Predava Rajko Škarič. Prispevek: brezplačno.
Prireja: Združenje za obuditev celostnega človeka.

PETEK, 8. SEPTEMBER

ZAKAJ SEM SE RODIL 
S TAKŠNO ZASNOVO? 
Domžale, Ajda Domžale, 
Ljubljanska 58, ob 19. uri 

Kaj se dogaja v procesu zasnove novega življenja? 
Pokukali bomo v starodavne, več tisoč let stare 
spise, ki govorijo o celovitosti tega procesa, in si 
ustvarili bogatejšo, jasnejšo in večplastno sliko, ki 
nam bo popotnica za današnji čas. 
Kakšno vlogo so imeli starši pri mojem spočetju, 
v nosečnosti, med mojim rojstvom in v nadaljn-
jem življenju? Ali je njihova vloga edina, ki je 
resnično pomembna? Zakaj sem tak, kot sem? 
Kdo sem kot bodoči starš in kaj lahko naredim 
za zdravje spočetega otroka? Kdo je moj partner 
in kaj lahko naredi za otroka? Zakaj sva oba tako 
zelo pomembna za spočetega otroka? Kdo sem 
kot starš, ko je otrok že tu? Predava Rajko Škarič. 
Prispevek: od 3 do 5 €. Prireja: Ajda Domžale.

SOBOTA, 9. SEPTEMBER

3. PRAZNIK 
KRAŠKEGA ŠETRAJA
Natančen urnik bo od 20. avgusta naprej 
objavljen na www.zazdravje.net. 

Kulinarična in zeliščna prireditev s predavanji, 
delavnicami in ogledi zeliščnega vrta. Gostje in 
predavatelji: Jože Majes, Sanja Lončar, mag. Stipe 
Hečimović, dr. Petra Ratajc in drugi. 
Pozanimajte se o ugodnem paketu za skupin-
ski obisk (društva, kolektivi, zaključene družbe) 
in možnosti prihoda na dogodek z vlakom iz 
Ljubljane do Divače ali z avtobusom do Kačič.
Informacije: (041) 697 737, info@belajevi.si, 
www.zazdravje.net

SREDA, 20. SEPTEMBER

KAKO JE ČREVESNA 
FLORA POVEZANA Z 
ZDRAVJEM MOŽGANOV?
Nova Gorica, SReČNA vila, 
Tumova ulica 5, ob 18. uri

Vse bolezni koreninijo v črevesju, torej lahko tudi 
vzroke težav z možgani (izguba spomina, depre-
sivno počutje, razdražljivost, avtizem …) iščemo 
v črevesju ali, natančneje, v črevesni flori. Vabljeni 
na predavanje, na katerem bomo razkrili, kako je 
ravnovesje oziroma neravnovesje črevesne flore 
povezano z zdravjem možganov in kaj spodkopa-
va občutljivo ravnovesje mikrobov v črevesju. 
Posledice porušene črevesne flore namreč niso 
le prebavne motnje, kot so zaprtje, napihovan-
je, driske in vetrovi, ampak sežejo veliko dlje. 
Predava Adriana Dolinar. Prispevek: brezplačno.
Prireja: Združenje za obuditev celostnega človeka.

SREDA, 20. SEPTEMBER 

OSNOVE ANTROPOZOFSKE 
MEDICINE IN FARMACIJE 
Ljubljana - Dobrunje, Zadružni dom Zadvor, 
Cesta II. grupe odredov 43, ob 19. uri

Predavanje Vesne Forsterič, mag. farm. 
Prispevek: zaželen prostovoljni prispevek (3 €). 
Informacije: (041) 364 897.
Prireja: Društvo Ajda Sostro.

ČETRTEK, 21. SEPTEMBER 

KAKO JE ČREVESNA 
FLORA POVEZANA Z 
ZDRAVJEM MOŽGANOV?
Škofljica, Dom starejših Škofljica, 
Ob potoku 11, ob 18. uri 

Vse bolezni koreninijo v črevesju, torej lahko tudi 
vzroke težav z možgani (izguba spomina, depre-
sivno počutje, razdražljivost, avtizem …) iščemo 
v črevesju ali, natančneje, v črevesni flori. Vabljeni 
na predavanje, na katerem bomo razkrili, kako je 

koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov
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ravnovesje oziroma neravnovesje črevesne flore 
povezano z zdravjem možganov in kaj spodkopa-
va občutljivo ravnovesje mikrobov v črevesju. 
Posledice porušene črevesne flore namreč niso 
le prebavne motnje, kot so zaprtje, napihovan-
je, driske in vetrovi, ampak sežejo veliko dlje. 
Predava Adriana Dolinar. Prispevek: brezplačno.
Prireja: Združenje za obuditev celostnega človeka.

PETEK, 22. SEPTEMBER

PLENICE GOR, PLENICE DOL
Ljubljana, Junina hiša, Zaloška 54, ob 10. uri

Pogovor o izločanju dojenčkov in malčkov. Delili 
bomo svoje izkušnje s plenicami (pralnimi in tis-
timi za enkratno uporabo) in s konceptom brez 
plenic. Govorili bomo tudi o privajanju na samo-
stojnost. Vodi Lina Košir. Prispevek: brezplačno. 
Informacije in obvezne prijave: info@mamazofa.
org, www.mamazofa.org.
Prireja: Združenje Naravni začetki.

SOBOTA, 23. SEPTEMBER

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE: 
PRIPRAVA VRTA NA ZIMO, 
ZAKOPAVANJE PREPARATOV
Radovljica, Kmetija Brinšek, 
Vrbnje 12 b, od 16. do 18. ure

Prireja: Društvo Ajda Gorenjska.

TOREK, 26. SEPTEMBER

KAKO MIRNO PRESPATI 
NOČ IN KAKO IZBOLJŠATI 
DELOVANJE MOŽGANOV?
Ljubljana, Festival za tretje 
življenjsko obdobje, ob 11. uri

Težave s koncentracijo, nespečnostjo in z nihan-
jem razpoloženja, ki niso nujni del staranja, so 
čedalje pogostejše. Obstajajo preverjene naravne 
rešitve, ki nam lahko pomagajo povrniti normalen 
ritem spanja, obnoviti telo ter ohraniti normalno 

delovanje možganov in živčevja. Predavali bosta 
Sanja Lončar, vodja projekta Skupaj za zdravje 
človeka in narave, in dr. Mateja Lobe Prebil, stro-
kovna sodelavka Soria Natural. 

TOREK, 26. - ČET., 28. SEPTEMBER 

FESTIVAL ZA TRETJE 
ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
Termini in lokacije predavanj bodo objavljeni 
po 20. avgustu na www.zazdravje.net.

»ŠKRIPLJETE«? KAKO POSKRBETI 
ZA VITALNOST SKLEPOV?

Pomena zdravih sklepov se največkrat zavemo 
šele tedaj, ko zabolijo! Ali se takrat znamo zavest-
no ustaviti in najprej ugotoviti, kaj je povzročilo 
težave, nato pa jih odpraviti celostno in po naravni 
poti? Ali pa se raje ne bomo zmenili za opozorilno 
»rdečo lučko« in pod vplivom protibolečinskih 
pripravkov drveli proti propadu sklepov – skupaj 
z vsemi posledicami, ki jih prinaša? 
Vabljeni, na predavanje o tem, kako pravočasno 
in celostno poskrbeti za ohranjanje vitalnosti 
sklepov ali po naravni poti obvladati že obstoječe 
težave. Predava Adriana Dolinar.

VREDNOST STARANJA?

Odnos do zdravja je tudi odnos do kakovosti 
življenja in odnos do staranja. 

Na naši življenjski poti sta dve skrajnosti. Pot se 
začne se z rojstvom in odraščanjem ter se konča 
z njuno zrcalno sliko, z umiranjem. Od kakovosti 
odnosov je odvisno, kako družina, svojci, skrbniki 
in družba otroku stojijo ob strani, ko se celostno 
»postavlja na noge«, kako zadovoljujejo potrebe 
na poti njegovega razvoja in dojemanja sveta. 
Med odraščanju si vsakdo po svoje polni svoj 
»življenjski nahrbtnik« … Dejstvo pretečenega 
časa pa ostaja – staramo se iz dneva v dan.

Od kakovosti »pridelanih odnosov« je odvisno, 
kako starostnik vsebino svojega »življenjskega 
nahrbtnika« prepušča družini, prijateljem in 
družbi. Življenjski nahrbtnik je namreč vedno za-
kladnica dragocenih izkušenj in modrosti.

koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov
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Predavanje temelji na pomenu ozaveščenega 
odnosa do staranja, ozaveščenega odnosa do ne-
nehnega staranja od rojstva do smrti. Kolikšna je 
torej vrednost staranja? Predava: Rajko Škarič.

PETEK, 29. SEPTEMBER

JOK – DOJENČKOVO 
SREDSTVO KOMUNIKACIJE
Kranj, Mestna knjižnica, 
Gregorčičeva 1, ob 10. uri

Na srečanju bomo govorili o najuspešnejših po-
miritvenih strategijah ter o tem, kako razbrati, kaj 
nam otrok želi povedati z jokom in kaj se takrat 
dogaja v njegovih možganih. Vodi Damijana 
Medved. Prispevek: brezplačno. Informacije: 
info@mamazofa.org, www.mamazofa.org. 
Prireja: Združenje Naravni začetki.

SOBOTA, 30. SEPTEMBER 

DELAVNICA BARVANJA S 
POPOLNOMA RASTLINSKIMI 
EKOLOŠKIMI PIGMENTI IN 
PREDAVANJE O NARAVNI NEGI LAS
Ljubljana, Živa Center, Tomačevo 27,   
od 10. do 12. ure PREDAVANJE,  
od 10. do 17. ure DELAVNICA

Kako lahko z ekološkimi barvili in nego poz-
dravimo lasišče, okrepimo lase, povečamo lesk in 
volumen las ter prikrijemo sive lase? Delavnica 
obsega teoretični in praktični del (tečajnice ima-
jo na koncu delavnice pobarvane lase). Prijave: 
(041) 404 773. Informacije: www.bitizenska.org., 
univ. dipl. biol. Mirjam M. Korez, Živa Center.

TOREK, 3. OKTOBER

KAKO OHRANITI ZDRAVO 
ŽIVČEVJE IN MOŽGANE
Maribor, Dvorana Rotovž, termin in 
lokacija predavanja bo objavljena po 
20. avgustu na www.zazdravje.net.

Kaj načenja naše možgane? Zakaj smo priča 
epidemičnemu razmahu degenerativnih bolezni 
živčevja? Kako je mogoče preprečiti, ustaviti in 
celo zdraviti propadanje možganov? Naši pred-
niki so poznali koristi rastlinskih moči v boju 
proti tovrstnim tegobam, sodobna znanost pa nji-
hovim ugotovitvam pritrjuje in celo razkriva me-
hanizme, s katerimi rastlinam uspeva pomagati 
tudi na tem področju. Predavala bo Sanja Lončar. 
Vstop je prost. Organizira Knjižnica Maribor

TOREK, 10. OKTOBER

KAKO OHRANITI ZDRAVO 
ŽIVČEVJE IN MOŽGANE
Zagorje, Knjižnica Zagorje,  
Cesta 9. avgusta 1, ob 18.30

Vsebina enaka kot 3. oktobra. 
Prireja: Društvo za zdravilne rastline.

koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov

Tudi letos bomo pripravili zanimive 
izobraževalne dogodke, polemične 
strokovne razprave in številne 
delavnice za vse generacije. Ne bo 
manjkalo niti številnih kulturnih 
dogodkov na različnih prizoriščih.

Celoten program  
si oglejte na www.f3zo.si V

ST
O

P
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O
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Vsi smo ena generacija!

26. do 28. september 2017 
od 9. do 18. ure 
Cankarjev dom, Ljubljana
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Vam nagaja EMŠO  
– ali le pomanjkanje magnezija?

Ali veste, kakšna je življenjska doba 
človeških celic? Na to vprašanje ni 
enoznačnega odgovora. Tako celice 
kot tkiva, ki jih sestavljajo, delujejo 
v odvisnosti od tega, kako dobro 
jih vzdržujete. Pri tem igrata zelo 
pomembno vlogo kalcij in magnezij. 

O kalciju mnogi menijo, da je le surovina, potreb-
na za zdrave kosti in zobe. Toda enakega pomena 
je tudi vloga, ki jo igra v mehkih tkivih in telesnih 
tekočinah. Kalcij skrbi za pravilno strjevanje krvi 
ter skupaj z encimi ureja promet hranil v celicah, 
zavira vnetne procese, uravnava krvni tlak in ščiti 
pred številnimi degenerativnimi spremembami. 

Tudi o magneziju večina ljudi ve le to, da z njim 
pospešimo prebavo in odpravimo krče v mišicah. 
Toda to sta le dve od skoraj 300 koristnih nalog, ki 
jih magnezij ves čas opravlja v telesu. 

Magnezij je eden od glavnih »serviserjev« naših 
celic. Kot pravi dr. Paul Ellis, »magnezijevi ioni 
igrajo nadvse pomembno vlogo pri pravilnem 
delovanju proteinov, zadolženih za sprotna po-
pravila in vzdrževanje DNK«. Raziskave so po-
kazale, da magnezij omogoča DNK, da se izogne 
poškodbam, ki bi utegnile povzročiti rakave spre-
membe – četudi je bila celica izpostavljena vplivu 
težkih kovin, o katerih vemo, da lahko poškodu-
jejo DNK. Da vse to deluje, pa morata biti kalcij 

in magnezij v pravilnem ravnovesju, ki znaša 2 : 1.

Kot ugotavljajo znanstveniki, večini ljudi ne pri-
manjkuje kalcija, pač pa magnezija; to pomanj-
kanje povzroči, da se kalcij nalaga v mehka tkiva 
in ne v kosti, zobe in na druga mesta, kjer bi bil 
koristnejši. 

KOLIKO MAGNEZIJA IN 
V KAKŠNI OBLIKI?
Magnezij lahko uživamo v obliki vode, nasičene 
z magnezijem, ali prehranskih dopolnil, lahko ga 
dodajamo v kopeli ali pa ga nanašamo na telo v 
obliki magnezijevega olja. 

Zanimivo je, da se ta element zlahka vsrkava sko-
zi kožo, zato je tovrstna uporaba najboljša bli-
žnjica za odpravljanje pomanjkanja v izčrpanih 
mišicah ter za razbijanje kalcinacij, zaradi katerih 
začnejo »škripati« sklepi. Večji del magnezija, ki 
pride skozi kožo, prodre tudi v krvni obtok. Na 
drugi strani uživanje magnezija s hrano in pijačo 
pospešuje presnovo, odpravlja zaprtje in oskrbuje 
notranje organe. 

Ohranite vitalnost 
Ohranite vitalnost z 
magnezijevim oljem 
MgNIFICENT, ki učinkovito 
sprošča, krepi in deluje 
blagodejno!
Certifikat zagotavlja največjo 
čistost magnezijevega klorida,  
100-odstotno naravno, popršite 
na kateri koli del telesa in vtrite 
v kožo. Primerno za športnike, 
starejše, otroke, nosečnice in 

preobremenjene osebe, za sprostilno masa-
žo, umiritev in boljše spanje ali po telesni 
dejavnosti za hitrejšo regeneracijo. 100-mili-
litrska pršilka zadostuje za dva do tri mesece 
redne uporabe! Cena z DDV: 14,76 EUR
Več informacij, možnost nakupa ter seznam 
trgovin na spletni strani www.mgnificent.com, 
ali po telefonu 051 245 222.
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Lekcije projekta 
EaThink 
Jej lokalno, misli globalno!
BESEDILO: ANAMARIJA SLABE,  
INŠTITUT ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

V triletnem projektu EATHINK 
– Jej lokalno, misli globalno! 
smo s podporo EU in Ministrstva 
za zunanje zadeve RS učence, 
dijake in učitelje ob pomoči dvesto 
dejavnosti aktivirali za »globalno 
državljanstvo«. Potovali so po šolskih 
ekovrtovih ter spoznavali trajnostne, 
okoljsko in socialno pravično 
prehrano za vse državljane sveta.

Osnovne lekcije tega mednarodnega projekta bi 
moral dobro poznati vsakdo, ne glede na starost. 
Samo poznavanje globalne povezanosti nam lah-
ko pomaga, da bomo znali svet spremeniti tako, 
da bo še gostoljubnejši tako do nas kot tudi naših 
otrok. Zato dovolite, da nekaj ključnih »lekcij« de-
limo z vami!

BIOTSKA RAZNOVRSTNOST 
PROTI NEVIDNI LAKOTI

Velike količine hrane ne odpravljajo problema 
enolične prehrane, s katero telo ne dobi vseh hra-
nil, ki jih potrebuje za normalno delovanje; temu 
pravimo nevidna lakota.

Jesti je treba raznoliko hrano, najbolj zdrava pre-
hrana pa temelji na čim manj predelanih živilih 
rastlinskega porekla. Raznolikost v prehrani nam 
zagotavlja tudi biotska raznovrstnost.

Človeštvo je vzgojilo približno 7000 rastlinskih 
vrst, kljub temu pa dandanes 95 odstotkov zau-
žitih živil sestavlja samo 30 vrst pridelkov, kar 60 
odstotkov človeške prehrane pa temelji na zgolj 
štirih: rižu, pšenici, koruzi in krompirju! 

Med letoma 1900 in 2000 smo na globalni ravni 
izgubili 75 odstotkov vrst kulturnih rastlin. Tako 
smo nekoč v Sloveniji imeli 900 sort hrušk – zdaj 
le še 40. V ZDA so nekoč gojili 7000 sort jabolk 
– zdaj jih le še 100. Izguba genetske raznolikosti 
rastlin ogroža našo prehransko varnost in prila-
gajanje podnebnim spremembam.

Rešitev te težave se skriva tudi v ohranjanju ra-
znovrstnosti slovenskih sort, zato jejmo čim več 
lokalne hrane.

MALI KMETJE SO 
STEBER PREHRANE

Kaj menite, kdo pridela večino svetovne hrane? 
Veleposestva? Še zdaleč ne! Kar 80 odstotkov 
hrane pridelajo male kmetije, zlasti v državah v 
razvoju. Toda mali kmetje le stežka tekmujejo s 
cenejšo »industrijsko« pridelavo. Pomembne so 
zlasti ekološke kmetije, ki ohranjajo naravne vire 
in pridelujejo kakovostna živila. Lokalno + ekolo-
ško = idealno! 

TRANSPORT HRANE 
SEGREVA PLANET

Prehranski kilometri so razdalja, ki jo hrana pre-
potuje od mesta pridelave do našega krožnika. V 
ZDA hrana prepotuje povprečno 2500 do 4000 
kilometrov! Banana, ki potuje od Ekvadorja do 
Slovenije, opravi pot, dolgo 10.400 kilometrov. 
Transport negativno vpliva na okolje, saj povzroča 
onesnaževanje in podnebne spremembe. Vpliva 
pa tudi na kakovost hrane, saj se zaradi obiranja 
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v nedozorelem stanju, izgubljanja hranilnih snovi 
ter obdelave za daljšo trajnost in umetno dozore-
vanje njena hranilna vrednost zmanjša.

Idealno enačbo lahko torej še razširimo: lokalno 
+ ekološko + sezonsko. 

Z ZAVRŽENO HRANO BI 
TRIKRAT NAHRANILI VSE LAČNE

Vsak deveti zemljan je lačen, obenem pa na svetu 
zavržemo kar tretjino vse hrane! S to količino bi 
trikrat nahranili vse lačne na svetu. V Sloveniji vsa-
ko leto zavržemo 73 kilogramov hrane na prebival-
ca. V gospodarsko razvitih državah večino hrane 
zavržemo v trgovinah in gospodinjstvih, v gospo-
darsko manj razvitih državah pa med pridelavo. 

Rešitve za to težavo se skrivajo v izobraževanju 
potrošnikov, iskanju načinov, kako koristno po-
rabiti »manj lepo« hrano in hrano pred iztekom 
roka uporabnosti …

VEČ MESA = VEČ 
PORABLJENE VODE

Človek lahko brez vode preživi približno tri dni. 
Za vsak pridelek oziroma izdelek potrebuje-
mo vodo, ki pa v izdelku ni vidna, zaradi česar 
ji pravimo nevidna voda. Primeri: za izdelavo 
100-gramske tablice čokolade se porabi 2400 li-
trov vode, za 1 kilogram banan 860 litrov, za kilo-
gram riža 3400 litrov, za kilogram govejega mesa 
pa kar 15.500 litrov vode!

Kaj lahko storimo sami? Zmanjšajmo uživanje 
predelane hrane in uživajmo manj mesa. 

USTVARJAJMO NOVA TLA 
Pridelava hrane je odvisna od tal. Za tvor-

bo enega samega centimetra tal je potrebnih kar 
petsto let! Pomena tal se ne zavedamo dovolj: tla 
rastlinam posredujejo hranila in vodo, nudijo 
jim oporo, s shranjevanjem ogljika blažijo vplive 
podnebnih sprememb in nenadnih temperatur-
nih sprememb, zadržujejo in prečiščujejo vodo …

Tla so omejen vir. Tretjina svetovnih tal je že 
poškodovanih: ogrožajo jih erozija, zasoljevanje, 
zakisanje, onesnaženost s kemikalijami … Na 
Zemlji skorajda ni več možnosti za pridobitev 
novih površin rodovitnih tal. 

Kaj lahko storimo sami? Kompostirajjmo 

organske odpadke in uživajmo ekološko hrano, 
saj ekološka pridelava izboljšuje kakovost tal.

ŽIVIMO BREZ EMBALAŽE 
Embalaža se razgrajuje več stoletij: pla-

stična vrečka 500 do 1000 let, aluminijasta ploče-
vinka 500 let. V Sloveniji vsako leto porabimo od 
300 do 600 milijonov plastičnih vrečk!

Zato se vse več ljudi odloča za življenje brez em-
balaže. Zanimiv je primer Američanke, ki je v letu 
dni »pridelala« le za en kozarec za vlaganje smeti: 
http://inhabitat.com/this-woman-can-fit-two-ye-
ars-of-trash-in-one-small-mason-jar/.

REŠIMO ČEBELE

Ali veste, da se število čebel, ki so nujne 
za opraševanje in s tem za pridelavo hrane, vsako 
leto zmanjšuje? Uporaba pesticidov v konvencio-
nalnem kmetijstvu ogroža obstoj čebel. Pesticidi 
škodujejo zdravju ljudi, prodirajo v podtalnice in 
desetkajo populacije čebel. V ekološkem kmetij-
stvu pa ne uporabljamo kemičnih pesticidov, to-
rej je odgovor, kako ohraniti čebele, na dlani!

Če vas zanima več, nas 9. septembra obiščite 
na Ekoprazniku, in sicer na razstavi »Hrana v 
oblaku«!

Kratko, jedrnato, 
šokantno: video 
Prehransko svarilo!
Če si še niste ogledali videa nastalega v okvi-
ru projekta EaThink si ga lahko ogledate na 
YouTubu, če v iskalnik vpišete prehransko 
svarilo.
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Vrtnarjenja še 
ni konec!
BESEDILO: FANČI PERDIH

Kaj še lahko sejemo in 
sadimo, da bomo tudi pozimi 
čim bolj samooskrbni

Pridelovalne sezone še zdaleč ni konec – pride-
lava za dolge zimske dni se namreč šele dobro 
začenja. Priročnik Sveža zelenjava 365 dni so že 
mnogi preizkusili tudi v praksi. Če ste že vedno 
v dilemi, kaj in kdaj sejati, objavljamo nekaj kon-
kretnih napotkov. 

Avgusta še lahko sejemo za vzgojo na prostem: 
prezimne radiče, rozetaste in zimske glavnate so-
late, kitajsko zelje, kitajsko listno zelenjavo, obe 
rukoli (Selvatica in Coltivata), grah, bob in nizki 
fižol za stročje (pridelek bo nekoliko manjši in 
odvisen od vremena pozno jeseni), črno redkev 
in redkev dajkon ter mesečno redkvico.
V drugi polovici avgusta lahko sejemo: špinače 
za jesen in zimo ter motovilec (na prostem sen-
čimo ali pa v senci dreves vzgojimo sadike, ki jih 
bomo pozneje posadili na prosto). 
Če imamo sadike, na prosto presadimo: sladki 
komarček, por, brokoli in cvetačo, zgodnje belo in 
rdeče zelje, kolerabice, jesenske radiče, endivijo, 
glavnate in rozetaste solate.
Avgusta za poznejšo vzgojo v rastlinjaku ali za-
prti gredi sejemo: jesenske sorte radičev in endi-
vijo, rozetaste in glavnate solate, zgodnje zelje in 
kolerabice. 

ALI POTREBUJETE 
ZDRAVE DEŽEVNIKE 
IN KAKOVOSTEN 
KOMPOST?

Za dober živi kompost, ki je 
nastal na certifcirani eko-
loški kmetiji iz ekološkega hlevskega gnoja 
(in ne na smetiščih, kot je danes pogosta 
praksa), se lahko obrnete na Vilija Petacija 
(tel. (051) 612 456). Njegov kompost dežev-
nikov Lumbrivit ima pH 6,2–7,2, N 1 %, P2 
05 1779 mg/100 g, K2 0 200 mg/100 g in še 
obilo nemerljivih dobrot, ki jih bodo vaše 
rastline nadvse vesele. Pri njem lahko kupite 
tudi legla kalifornijskih deževnikov.

AMARANTOVA 
TRGOVINA V TRZINU
Poletni delovni čas v  avgustu:  tor - pet. od 
12h do 18h in ob sobotah od 10h do 13h.
Poleg standardnega programa, so v ponudbi 
tudi aktualne sadike za ta letni čas: solate, ra-
diči, kapusnice in por ter naravna sredstva za 
dognojevanje in zaščito proti boleznim. 
V ponudbi so tudi žitni izdelki Vila natura in 
ekološka veganska čistila (tako v originalni em-
balaži, kot tudi v rinfuzi).

Mengeška 26
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Neposredno v rastlinjak sejemo: korenček, kole-
rabo, nizki fižol in grah.
Septembra lahko sejemo: motovilec, špinačo, 
rukolo, kitajsko listno zelenjavo in solate berivke.
Do »male maše« (8. september) lahko sadike, na-
štete pod avgustom, posadimo na prosto, pozneje 
pa bomo lahko pridelali le še tisto, kar bomo po-
sadili v rastlinjak. 

NEKAJ SPLOŠNIH NAPOTKOV 
ZA SETEV IN SAJENJE POLETI 
Če sejemo ali zasajamo na prazne gredice, mo-
ramo obvezno poskrbeti za senčenje (loki z vr-
teksom ali mrežo za senčenje). Kaleče rastline 
potrebujejo stalno vlago. Tudi na novo posajene 
rastline v vročini še ne morejo iz tal počrpati do-
volj vlage. Žgoče sonce jih utegne »zapeči«, zato 
propadejo ali pa potrebujejo veliko časa, preden 
začnejo z rastjo novih listov. 

Setev bo uspešnejša, če bomo sejali v senci rasto-
čih rastlin, zato toplo priporočam mešane posev-
ke med vrstami: v vsaki vrsti naj bo druga kultu-
ra – tako bodo rastline v različnih fazah in bodo 
višje rastline senčile mlade posevke in nove zasa-
ditve. Za lažjo obdelavo na novo posejanih vrstic 
se lahko odločimo za mešane posevke znotraj 
ene vrste; seme dveh ali več različnih rastlinskih 
vrst zmešamo in ga sejemo skupaj. Na primer: 
seme motovilca zmešamo s semenom špinače in 
redkvice. Špinača bo ščitila tla pred soncem in iz-
sušitvijo, motovilec pa bo lahko lepo kalil. Ko bo 
motovilec dosegel višino 1-2 centimetrov, pobe-
remo špinačo, redkvice pa, ko se bodo odebelile, 
torej oktobra. 
Če imamo težave z voluharjem v radiču, med sa-
dike na redko posadimo bob, tako da med nove 
sadike radiča potaknemo po eno zrno boba na 
kvadratni meter. Če bo jesen lepa, bo bob naredil 
stroke in ga bomo lahko obrali za sveže zrnje. 

Kako brez dodatnega ogre-vanja ustvariti vrt, v katerem nikoli ne zmrzuje – in pridelati dvakrat več kot doslej

Preverjene naravne 
rešitve za življenje 

in preživetje

Preskrbljeni 
365 dni

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

pokličite na 051 88 41 48 (med 9. in 13. uro).

Cena priročnika 
24,80 EUR

Avtorice:
Sanja Lončar  
v sodelovanju s  
Fanči Perdih in 

Ireno Rotar 

Če boste upoštevali 
nasvete iz priročnika, 
lahko v neogrevanem 
rastlinjaku v januarju 
pobirate tudi 
paradižnike. Tisti na 
sliki so bili nabrani 
10. januarja, ko je bila 
zunanja temperatura 
12 stopinj pod ničlo. 
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