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Tema meseca:

oktober 2012    brezplačen izvod

Vam prebava 
stavka?



Seminar vodi Rajko Škarič

Termin: 
•	 14. do 16. december 2012 
Cena programa: 235 EUR + 110 EUR 
kotizacija za seminar.
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Resnice in zmote o vodi, soli in siliciju  
ter kako so povezani z našo energijo.

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

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

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

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

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

Kristalni vikend

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

Finančna sredstva nam ne 
omogočajo pokrivanja stroškov 
pošiljanja na individualne 
naslove. Zato 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 manj-
ši) nam pride prav, da lahko še naprej širimo 
mrežo vrtcev, šol, novinarjev, zdravstvenih 
ustanov in drugih, ki jim pošiljamo naše no-
vice. Prispevke lahko pošljete tudi v obliki po-
štnih znamk A.
V kolikor plačnik ne bo tudi prejemnik novic, 
nam po telefonu (041 770 120), pošti ali e-po-
šti (posljite.novice@gmail.com) sporočite na-
slov, na katerega naj pošljemo novice. 

Vabljeni v Svetovalni kotiček 
Združenja za obuditev 
celostnega človeka

Se izgubljate v poplavi »zdravih« informacij? 
Vas zanima celosten pogled na težave s kan-
dido, z osteoporozo ali s prebavnimi motnja-
mi? 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, soavtorica 
knjig »Resnice in zmote o kandidi«, »Resnice 
in zmote o osteoporozi« ter priročnika 
»Vojna ali mir z bakterijami«.

Naročite se na individualni posvet.

Brezplačna svetovanja bodo:
12. 10. Hiša Narave, 07 492 06 94
15. 10.  Sončna trgov., Velenje 040 250 686
10. 10.  Meta Radovljica, 040 585 788 
17. 10.  Čajnica Stari trg; NM, 040 399 353 
07. 11.  Sanolabor N. Gorica, 05 333 44 96
09. 11.  Sanolabor Maribor, 02 231 05 76 

Bi želeli prejemati 
naše novice?



IMPRESUM: Novice izdaja: Društvo Ognjič; Odgovorna urednica: Sanja Lončar; Naklada: 38.000 izvodov; 
Kontakti: info@zazdravje.net, 041 770 120, Fotografije: Rajko Škarič, Frontier d.o.o. in Fotolia; Ilustracije: 
Sebastjan Kurmanšek; Oglasno trženje: Frontier d.o.o.; Fotografija na naslovnici: Fotolia; Oblikovanje in 
prelom: Opa:celica; Tisk: Tiskarna Schwarz 

Nismo to, kar jemo!
Ne tisto, kar smo pojedli, temveč le tisto, kar 
smo uspešno presnovili, je gradnik našega te-
lesa in naše gorivo. Zato bi tudi ta rek morali 
popraviti. 

Kaj bi se zgodilo, če bi juha, sendvič ali sadež, ki 
ste jih ravnokar pojedli, končali neposredno v 
vaših možganih ali v krvi? Ubilo bi vas. Ste pre-
senečeni? Pomislite – vse, kar zaužijete, četudi 
gre za najbolj kakovostna živila, je le strup, do-
kler tega ne presnovite in uporabite. 

Zato presnova ni le tehnični opis delovanja 
enega organa. To je dejansko proces, s katerim 
smo povezani s stvarstvom. Od naše sposob-
nosti, da presnovimo, je odvisno, kakšne so 
naše možnosti, da zgradimo nekaj novega. 

Mnogi zdravniki so mi zaupali, da so izpit iz fizi-
ologije naredili tako, da so točno vedeli, kakšna 
bodo izpitna vprašanja. In ker so njihovi profe-
sorji pogosto menili, da je pri prebavi vse pre-
več preprosto, so na izpitih zahtevali več znanja 
z drugih področij. Zato vam večina zdravnikov 
danes ne zna razložiti, zakaj imate povišan ho-
lesterol, zakaj vas hrana napenja, zakaj se po-
javlja zgaga, zakaj ne hidrira vsaka tekočina. 
Farmaciji gre to na roko, saj so jih tako lažje 
pripravili do tega, da vam pri vsakem opisanem 
simptomu napišejo recept za statine, antacide, 
inzulin, … Tako popravljajo, ne da bi vedeli, kaj 
takšni posegi povzročajo v sistemu presnove. 

Naša presnova je naša odgovornost. Tako kot 
drugi ne morejo dihati namesto vas in misli-
ti namesto vas (politiki se pri tem z menoj ne 
bodo strinjali), tudi prebavljati ne morejo na-
mesto vas. Zato je nujno, da si vzamemo nekaj 
časa in svoje telo spoznamo vsaj tako dobro 
kot tisoč in en strojček in napravo, ki nam slu-
žijo. To, da smo na svet prišli brez priročnika za 
uporabo, ne pomeni, da nismo sposobni do-
jeti, kako telo deluje. Če ne prej, je vsaj v da-
našnjem času to znanje lahko dostopno vsem. 
Čas je, da sami sebe "opolnomočimo" in ugoto-
vimo, da smo sposobni razvozlati uganko svoje 
presnove. 

Sanja Lončar, urednica
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Spregledano 
bistvo prebave
Besedilo: Sanja Lončar

Verjetno si bodo naš čas zapomnili 
po največjem številu teorij o prehrani. 
Ko bi vsaj naše zdravje odražalo vso 
to pamet, s katero smo obkroženi! 
Vendar pa je prav nasprotno – pogled 
na povprečnega zahodnjaka in še bolj 
pregled njegovih prebavil razkriva 
dejanske dosežke naše civilizacije. 

20 % predebelih otrok že do 5. leta starosti, več 
kot polovica ljudi, ki jim v črevesju vladajo kvasov-
ke, rak črevesja kot najbolj razširjena oblika raka, 
rekordna prodaja zdravil proti kislini, obenem pa 
rekordni primanjkljaj pomembnih vitaminov in 
rudnin v naših telesih. 

Pri vsem hrupu znanstvenikov in strokovnjakov za 
takšne in drugačne diete je morda čas, da se vrne-
mo k osnovnim vprašanjem – Zakaj sploh jemo? 
Kaj sploh je prebava? 

Začnimo pri črki A …
Spomnim se gospe, ki se je nenehno pritoževala: 
„Ure in ure kuham, moji pa to v nekaj minutah 

zmečejo vase in na-
slednji dan vse to 

konča v školjki. 

Kje je tu smisel?!”

Ste se tudi sami kdaj vprašali, v čem je smisel pre-
hranjevanja? Je to res izguba časa, ki nam ga še 
tako primanjkuje? Če je tako, so tablete, praški in 
mešalci dober odgovor na potrebe sodobnega 
časa. Čim prej dajmo „v žilo” to, kar celice potrebu-
jejo, pa smo dosegli svoj cilj. Preprosto preskoči-
mo pripravo, žvečenje, presnovo in si prihranimo 
energijo ter čas za kaj drugega?

Če pa za trenutek pustimo na strani vso visoko 
tehnologijo sodobnega časa in novodobne teori-
je o prehranjevanju ter sprejmemo misel, da smo 
ustvarjeni popolni in da ima v tej popolnosti tudi 
proces prebave svojo vlogo – potem se zorni kot 
spremeni. 

Ali ste kdaj pomislili, kakšen čudež je naša pre-
snova? Zaužijete kruh, jabolka, korenček in iz tega 
naslednji dan nastanejo encimi, hormoni in nove 
celice v vašem telesu. Vaša presnova je sposobna 
ustvariti nekaj, kar ni ne kruh, ne jabolka, ne ko-
renček, temveč nekaj veliko več – morda celico 
vaših možganov, ki vam bo pomagala pri umnih 
funkcijah, celico vaše roke, ki bo jutri tipala in pre-
mikala stvarstvo, celico vašega nosu, s katero bo-
ste lahko vonjali svet, ki vas obkroža.

Mnogi verniki vsak teden po mašah jedo kristu-
sovo telo (hostija) ali simbolno pijejo njegovo kri 
(vino), pa še niso ozavestili, kar jim je učitelj, v ka-
terega verjamejo, želel sporočiti. Ta čudež, da iz 
kruha nastane nekaj več – da nastane telo, ki ima 
razum in zavest –, je cilj vaje, ki ji preprosto reče-
mo prebava. 

Vsakič ko pripravljamo hrano, imamo možnost, da 
njeni energiji pridodamo svojo. Da jo prepojimo s 
svojo zamislijo, ustvarjalnostjo, ljubeznijo. Vsakič 
ko nekaj zaužijemo, imamo priložnost vaditi, kako 
se snovi razstavljajo in ponovno sestavljajo v ne-
kaj bolj zapletenega, kar preseže materialne se-
stavine, iz katerih je nastalo. 

Če na prebavo pogledamo s takšnim razumeva-
njem, potem preskakovanje „vaj” ne pelje nika-
mor. S prehrano, pri kateri imajo naša prebavila 
vse manj dela, postajamo vsak dan manj sposob-
ni prebaviti in preobraziti hrano. Nismo več sou-
stvarjalci, smo le uporabniki. In današnja družba 
želi prav to. 

Narava ima preprosto logiko. 
Kar ne uporabljamo, peša. 
To potrjuje nešteto raziskav. Če hrane ne grizemo, 
bodo dlesni vse slabše, če ne uporabljamo mišic, 
te atrofirajo, če ne razstavljamo hranil in z meta-
bolizmom ustvarjamo oblike vitaminov in rudnin, 
ki jih telo potrebuje, bomo vse bolj odvisni od sin-
tetiziranih snovi. 
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V zadnjem času se je takšna deformirana logika – 
da je najbolje vse zaužiti že pripravljeno – razširila 
tudi na področje hormonov.

Med nadomestki so seveda velike razlike. Ni ne-
pomembno, ali boste zaužili naravne vitamine 
ali sintetizirane. Tudi pri naravnih so lahko razlike 
– nekatere oblike so takšne, da je to le surovina, 
iz katere bo telo naredilo dokončno obliko, ki jo 
potrebuje. Nekatere pa ne zahtevajo nobene „do-
delave” in sodelovanja prebavil. Ponudniki prav to 
navajajo kot njihovo prednost ter se hvalijo z zelo 
hitro absorbcijo in s hitrimi rezultati, kljub temu 
pa mi nikoli ne odgovorijo na vprašanje, v ka-
kšnem stanju bodo naša prebavila, ko bomo ne-
hali jemati takšne hitro razpoložljive beljakovine, 
vitamine, encime, rudnine in podobno. Bomo na 
enakem ali na slabšem kot pred začetkom jema-
nja? Bo naše telo še vedno znalo presnoviti tudi 
zapletena živila, če tega že mesece ni počelo?

Razlika med Indijci, ki ne uživajo mesa in kljub 
temu nimajo primanjkljaja vitamina B12, in 
Evropejci, pri katerih se primanjkljaj vitamina B12 
vse bolj kaže, pa je le v tem, da znajo prvi tudi iz 
predoblik vitamina B12 ustvariti uporabni vitamin 
B12. Dobesedno ga delajo iz bakterij, ki so sestav-
ni del zemlje in prahu, ki jih obkroža. 

Tudi pri marsikaterem drugem dragocenem hra-
nilu je podobno. Ali ste se kdaj vprašali, zakaj z leti 
pridelamo vse manj koencima Q10 ali kolagena? 
Je to res omejitev biološke ure ali smo enostavno 
dvignili roke in nimamo več ne energije ne spo-
sobnosti, da naredimo bolj zapletene molekule, 
kot je, denimo, kolagen? 

Vaja dela mojstra!
Prav nič nimam proti temu, da živimo v času, ko 
lahko dobesedno vsako znano hranilo kupimo v 
vseh možnih oblikah. Včasih takšno pomoč po-
trebujemo. Če ležite v bolnišnici po operaciji, vam 
zagotovo ne pride na misel, da bi naredili 10 sklec 
in počepov, saj bi si s tem v tistem trenutku le ško-
dovali. Veste pa, da boste morali po končanem 
zdravljenju svoje opešane mišice postopoma vr-
niti v staro formo.

Če ima otrok težave pri matematiki, ni rešitev v 
tem, da ga matematike oprostimo. Izkušen pe-
dagog bo ugotovil, kaj otrok zna in česa ne, nato 
pa bo na podlagi tega postopoma premikal mejo 
snovi, ki jih učenec lahko obvlada. 

Podobno je s prebavo. Tudi na tem področju ne 
moremo eksperimentirati po načelu „kar nas ne 
ubije, nas bo okrepilo”. Če ne morete prebaviti 
težje hrane, ne boste izboljšali svoje kondicije s 

tem, da začnete prav to, zaradi česar vam je sla-
bo, uživati v večjih količinah. Vendar tudi popolno 
prenehanje uživanja zahtevnejših živil ni rešitev, 
saj bo kondicija prebavil vse slabša. 

Pravo vprašanje je, zakaj nečesa 
ne morete prebaviti? Kaj je treba 
storiti, da bi to zmogli?
Pri tem seveda ne mislim, da bi se morali siliti uži-
vati smeti, ki jih danes industrija imenuje živila. 
Tudi ne mislim na to, da bi se silili zaužiti živila, na 
katera ste alergični. V mislih imam predvsem zelo 
kakovostna živila, kot so stročnice, jedrca, kislo ze-
lje, …, s katerimi ima vse več ljudi težave in jih ne 
zmore prebaviti brez zapletov – zato menijo, da je 
rešitev, da tega ne uživajo več.

Soustvarjalci na delu
Kdor na takšen način razmišlja o prebavi, se je ve-
seli, kot naši priložnosti, da vsak dan znova kre-
pimo svoje ustvarjalne moči. Živila so le „glina”, 
s katero vadimo umetnost preoblikovanja. Tako 
krepimo svoje moči, da neposredno začutimo, 
katero hrano potrebujemo, obvladujemo načine 
njene obdelave in preoblikovanja, nato pa iz ta-
kšnega gradiva dobesedno ustvarjamo svojo pri-
hodnost – svoje telo, v katerem bomo prebivali ju-
tri in s katerim bomo soustvarjali svet prihodnosti.

Človek ni to, kar jé, človek je to, kar prebavi! Eni so 
v tem vse bolj uspešni, drugi pa vse bolj neboglje-
ni. Zato je dobro tudi iz tega zornega kota pogle-
dati ozadje različnih teorij prehrane. 

Ali menite, da bi lahko človek, ki ne zmore pre-
oblikovati kruha v lastno telo, zmogel nekaj bolj 
zapletenega? Podjetje? Državo? Družbo? 

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.
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Večino bakterij, ki so uradno imenovane 
patogene, imamo skoraj vsi že v telesu, 
vendar nam v normalnih okoliščinah 
ne povzročajo težav. Šele ko zaradi 
različnih dejavnikov nastopijo ugodni 
pogoji v določenih tkivih ali organih, 
dobijo nekatere med njimi prostor za 
hitro rast. 

Ko smo v stanju odsotnosti, se takšni pogoji lahko 
zelo hitro ustvarijo. Prekomeren stres, skrbi, jeza, 
pohlep in druga negativna čustva na eni strani, 
po drugi pa neprimerna prehrana, pomanjkanje 
gibanja in svežega zraka, pogosta uporaba anti-
biotikov, kemoterapija in podobno kradejo telesu 
energijo ter ustvarjajo ugodna tla za prekomerno 
razrast številnih bakterij. Težav se vedno lahko lo-
timo na več načinov, najpogosteje pa izberemo 
bodisi vojno proti njim v smislu „pobij vse“ ali pa 
se skušamo spraviti z njimi in živeti v prijaznem so-
žitju, zavedajoč se, da imajo bakterije v telesu tudi 
ogromno koristnih nalog.

V želodcu nagaja bakterija H. pylori
Vzrok za različne želodčne težave je lahko med 
drugimi tudi prekomerno razraščena bakterija 
Helicobacter pylori. Ob tem je treba poudariti, da 
ima navedeno bakterijo v sebi približno polovica 
ljudi, pa to ne pomeni, da jim pretijo gastritis, že-
lodčne razjede, razjede na dvanajstniku, karcinom 
želodca in druge bolezni. Prav tem boleznim pa 
medicina kot vzrok najpogosteje pripiše priso-
tnost bakterije H. pylori v telesu. Ko ji napovemo 
vojno z invazivnimi antibiotičnimi kurami, vzroka 
nikakor ne odpravimo. Nasprotno, bakterije se kaj 
hitro ponovno naselijo v želodčni sluznici, mi pa 

imamo opravka s še dodatnimi nevšečnostmi, ki 
jih za seboj pusti jemanje zdravil. In kaj je vzrok 
za prekomerno razrast H. pylori? To, da nam na-
gaja prebava? Prej velja nasprotno! Mi nagajamo 
lastni prebavi. Mešamo jedi, ki ne gredo skupaj, 
prepolnimo želodec, smo premalo hidrirani – kar 
vse skupaj pripelje do predolgega zadrževanja ki-
sline v želodcu. H. pylori le opravlja svojo nalogo. 
Zmanjšuje odvečno kislino. To počne preprosto 
tako, da jo poje. In če je kisline preveč, bo tudi H. 
pylori imela številčno potomstvo in iz čistilke bo 
prerasla v nadlogo. 

Številne bakterije v črevesju
Tudi prisotnost nekaterih bakterij v črevesnem in 
urinarnem traktu ne pomeni, da bomo imeli vsi 
urinarne ali črevesne okužbe. Clostridium dificci-
le, Escherichia coli, Enterococcus faecalis in števil-
ne druge so prisotne v črevesju mnogih, pa ne 
povzročajo nikakršnih težav. Mnoge pa lahko v 
telo prispejo tudi skupaj s hrano, ki jo zaužijemo 
(Listeria monocytogenes, Shigella in druge), nekoli-
ko manj znane, pa zato nič manj pogoste, so tudi 
bolnišnične okužbe (Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus – MRSA in druge). 

Da bakterije uživajo v našem telesu, smo krivi v 
veliki meri sami. Uživamo preveč beljakovin (pred-
vsem meso), ki so odlično gojišče za patogene or-
ganizme. Črevesno floro smo v dobri meri uničili s 
kemijo ali sestradali z vlakninsko revno prehrano. S 
sedenjem in skrbmi pa škodujemo peristaltiki čre-
vesja in strupe zadržujemo v telesu veliko dlje, kot 
bi bilo običajno. 

Naravna pomoč proti bakterijam
Ali ste vedeli, da nam narava nudi vse potrebno, 
da do prekomerne kolonizacije bakterij sploh ne 

Na pomoc, bakterije!Besedilo: Sabina Topolovec
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pride? Poleg notranjega ravnovesja, za katerega 
moramo poskrbeti sami, pojdimo po prvo pomoč 
v svojo kuhinjo. Mnogo živil, ki jih z lahkoto uvr-
stimo v vsakodnevno prehrano, ima izrazito pro-
tibakterijsko delovanje. Zeljnata solata in druge 
zeljnice, redkvice, česen, zelena listnata zelenjava 
in skoraj vse začimbe ohranjajo bakterije v naših 
prebavilih v ustreznem razmerju, pri prekomerni 
naselitvi pa so nadvse učinkovito naravno zdra-
vilo. Odlična protivnetna živila so tudi kokosovo 
olje, avokado, jagodičevje, za krepitev črevesne 
flore pa ne pozabite na mlečno-kislinsko fermenti-
rana živila (kisli kruh, kislo zelje in repa, miso pasta, 
fermentirani mlečni napitki, sirotka, Molkosan), ki 
jim po potrebi dodajajte kakovostne pro- in pre-
biotike. Za hitre učinke začnite žvečiti koreninice 
papaje, ki naredijo veliko pospravljanje patogenih 
organizmov v črevesju in hitro okrepijo črevesno 
floro. Ob tem papaja tudi encimsko obdela ostan-
ke slabo prebavljene hrane, predvsem beljakovin, 
in s tem prepreči, da bi te gnile v črevesju.

Podobno delujejo tudi topinambur, korenina ya-
con, cikorija in drugi dobri viri inulina, ki je odlično 
hranilo za koristne bakterije, ob tem pa telo založi-
jo tudi z dragocenimi rudninami.

Pogoj, da bodo vsa ta živila v telesu učinkovala, je 
zadostna hidriranost, zato poskrbite za vnos vsaj 
dveh litrov čiste vode dnevno. 

Začimbe – čudežne male pomočnice
Ko govorimo o protibakterijskem delovanju po-
sameznih začimb, težko najdemo takšno, ki nima 
tudi takšnega učinkovanja. Moč posamezne za-
čimbe in odmerek, ki pripelje do želenega tera-
pevtskega učinka, sta pri posamičnih začimbah 
seveda različna, vendar ko svojo kulinariko pope-
strimo z njimi, hitro zadovoljimo mnogo več, kot le 
svoje brbončice. 

Katere bakterije lahko 
premagamo z začimbami?
(povzeto po knjigi Ščepec rešitve I in knjigi v pripra-
vi – Ščepec rešitve II)

Bazilika - Deluje na skoraj vse rodove bakterij. 
Izvlečki iz bazilike so poleg dokazanega in vitro pro-
timikrobnega (Salmonella, E. coli, Staphylococcus 
aureus, Listeria monocytogenes, ...) delovanja učin-
koviti tudi proti notranjim parazitom.

Cimet - Učinkovit je pri bakterijah, virusih, glivi-
cah in zajedavcih hkrati. Izvleček cimetove skorje 
v koncentraciji 0,1 % lahko popolnoma ustavi ra-
zvoj številnih mikroorganizmov, vključno z nasle-
dnjimi: Escherichia coli, Staphylococcus aureus in 
Candida albicans.

Čemaž - Pospešuje in olajša prebavo, obenem pa 
preprečuje gnitje hrane in razvoj patogenih orga-
nizmov in zajedavcev v prebavilih.

Česen - Uravnava delovanje črevesne flore, saj 
zavira hitro razmnoževanje neželenih bakterij. 
Zmanjšuje gnilobne in strupene snovi v črevesju 
ter ga razkužuje.

Drobnjak - Dialil sulfidi v eteričnem olju drobnja-
ka delujejo na večino bakterij, ki se pojavljajo v 
hrani, vključno z Escherichio coli. 

Hren - Hrenova korenina deluje močno protibak-
terijsko, tako proti po Gramu pozitivnim kot ne-
gativnim bakterijam. Izotiocianati v hrenu lahko 
uspešno izbojujejo boj proti bakterijam, kot so 
stafilokoki, vključno z bolnišnično MRSA.

Klinčki - Delujejo kot varovalno sredstvo pred 
nevarnimi bakterijami, kot sta Escherichia coli in 
Listeria monocytogenes v siru in mesu. Olje klinčk-
ov je med najbolj učinkovitimi eteričnimi olji proti 
sevom E. coli.

Koper - Eterično olje kopra dobro deluje proti bak-
terijama Penicillium citrinum in Bacillus cereus ter 
plesni Aspergillus niger, ki sta pogosti povzročitelji-
ci zastrupitev s hrano. Vodni izvleček semen kopra 
se po učinkovitosti kosa s sintetičnimi antibiotiki 
že pri minimalni koncentraciji (20–80 mg/ml). 

 

Korenito čiščenje celotnega organizma 
 

PAPAJA - REZINE 
iz zelenih plodov tropske papaje 

 pospešujejo presnovo maščob in beljakovin na 
najbolj naraven način 

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

drugih težavah s prebavo 
 naravno sredstvo proti črevesnim zajedavcem 

Prodaja 
prodajalne z zdravo prehrano in Sanolabor 

spletna trgovina: trgovina.pharmos.si 
 

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

www.pharmos.si, vida.gorjanc@pharmos.si 
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Najbolj učinkovit je pri vodni ekstrakciji pri tem-
peraturi 40 stopinj Celzija in ne višji (lahko ga pri-
pravite doma sami kot mlačen čaj). Inhibira večino 
bakterij, ki človekovo telo napadejo sistemsko: 
stafilokoki, enterokoki, salmonele, E. coli in druge. 

Koriander - Eterično olje koriandra zavira bakte-
rije in deluje antimikotično. Pospešuje izločanje 
sluzi na poškodovanih sluznicah, kar je zlasti po-
membno pri ranah na črevesju in Crohnovi bo-
lezni, saj s tem onemogoča bakterijam, da bi se 
pripele na ta tkiva, in pospešuje celjenje ran.

Koromač - Vodni izvleček semen koromača pri 
40 stopinjah Celzija deluje odlično proti večini 
klinično pomembnih bakterij (stafilokoki, entero-
koki, pnevmokoki, salmonele, E. coli in bakterije, ki 
povzročajo diarejo). Proti pnevmokokom in bak-
terijam, ki povzročajo prebavne motnje in diarejo, 
je koromač (60 mg/ml) celo boljši od klasičnih an-
tibiotičnih zdravil.

Kreša - V različnih znanstveno podprtih virih je 
navedeno, da so in vitro poskusi pokazali zelo do-
bro protibakterijsko delovanje vodne kreše.

Kumina - Izjemno učinkovita proti bakteriji 
Helicobacter pylori. Močan naravni antibiotik, ki 
zavira razvoj različnih patogenih organizmov, ki 
so v telo prispeli s hrano.

Limonska trava - Eterično olje limonske trave 
100-odstotno uspešno odpravlja številne za člo-
vekovo zdravje nevarne, po Gramu pozitivne in 
po Gramu negativne organizme. Deluje tudi proti 
t. i. večkratno odpornim bakterijam, ki so odporne 
na tri ali več antibiotike! Gre za Staphylococcus au-
reus (MRSA), Enterococcus faecalis, Escherichia coli, 
Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa 
in Acinetobacter calcoacetica ter vrste Salmonella 
in Serratia marcescens.

Lovor - Zelo močno učinkovanje cineola pro-
ti bakterijam, ki se lahko razmnožijo v hra-
ni, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, 
Salmonella Typhimurium in Staphylococcus aureus.

Majaron - Majaron že v zelo majhnih količinah za-
vira razvoj bakterij v klobasah, uporabljen v večjih 

količinah pa jih celo uničuje.

Metanolni izvleček majarona je zelo učinkovi-
ta zeliščna zaščita pred patogenimi bakterijami 
Bacillus subtilis, B. Megaterium, Escherichia coli, 
Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa in 
Staphylococcus aureus ter nekaterimi glivicami.

Učinkovit tudi pri zaviranju listerije, ki postaja vse 
večja skrb pri zagotavljanju varnosti živil.

Meta - Eterično olje poprove mete dobro deluje 
proti patogenim sevom za človeka nevarne bak-
terije Escherichie coli. Odlično se je izkazala tudi 
proti MSSA in proti MRSA. Še vedno učinkovito, 
vendar nekoliko manj, je bilo olje mete proti bak-
terijam Pseudomonas earuginosa, Streptococcus 
faecalis in Klebsiella pneumoniae.

Mentol in menton, glavna sestavna dela eterične-
ga olja poprove mete, zavirata celo rast trdovra-
tne želodčne bakterije Helicobacter pylori (povzro-
ča kronični gastritis).

Origano - Je med najbolj učinkoviti zelišči, saj 
tudi do več kot 90-odstotno opravi s širokim spek-
trom bakterij (pnevmokoki, streptokoki, E. coli, 
enterobakterije, salmonele, mikrokoki, B. subtilis, 
P. aeruginosa, ...).

Pehtran - Alkoholni izvleček zavira rast bakterij 
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Shigella 
in Listeria monocytogenes.

Piment - Pimentovo olje deluje proti večini pa-
togenih bakterij, kot so Escherichia coli, vrste 
Salmonella ter Listeria monocytogenes, ki se lahko 
pojavljajo v hrani.

Poper - Raziskave so potrdile njegovo protibakte-
rijsko delovanje, zanimivo pa je tudi, da nekatere 
organe poper obvaruje pred vplivom toksičnih 
snovi.

Rožmarin  - Odlično protibakterijsko delovanje 
rožmarinovega eteričnega olja na šest za člove-
ka patogenih bakterij (Staphylococcus aureus in 
Bacilus substilis, Escherichia coli, Klebsiella pneumo-
niae, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris). 

Tudi proti bakterijam, ki kvarijo meso, se je rožma-
rin izkazal kot ena izmed štirih začimb, ki to najbo-
lje preprečujejo. Ostale začimbe so bile še klinčki, 
cimet in piment.

Sivka - Alkoholni izvleček iz cvetov sivke zavi-
ra rast nevarne želodčne bakterije Helicobacter 
pylori.

Šetraj - Alkoholni izvleček vrtnega šetraja odlič-
no protimikrobno učinkuje proti mnogim bak-
terijam (kot so Bacillus subtilis, Enterococcus 
fecalis, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella ete-
ritidis, Streptococcus pyogenes, ...) ter glivam in 
kvasovkam.
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Timijan - Učinkovit predvsem proti po Gramu 
pozitivnim bakterijam (Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella 
typhimurium in Shigella). 

Vanilija - Vanilin zavira rast naslednjih patogenih 
bakterij: Escherichia coli, Pseudomonas aerugino-
sa, Enterobacter aerogenes, Salmonella enterica, 
Candida albicans, Lactobacillus casei, Penicillum 
expansum, in Saccharomyces cerevisiae.

Zdravilen učinek ima tudi pri kroničnih vnetjih 
črevesja.

Zelena - Eterično olje, predvsem njegova glavna 
sestavina limonen, deluje proti nevarni želodčni 
bakteriji Helicobacter pylori.

Žajbelj - Deluje proti glavnim patogenom za 
človeka, kot so streptokoki in korine bakterije, 
Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, 
Streptococcus albus in Salmonella.

Vasabi - Izvlečki iz vasabija delujejo, na primer, 
proti običajnim patogenim sevom Escherichie coli 
in Staphylococcus aureus, ki povzročajo okužbe in 
zastrupitve s hrano. Njihovo rast pa vasabi zavira 
do različnih stopenj.

Izotiocianati delujejo celo proti trdovratni želodč-
ni bakteriji Helicobacter pylori.

Začimbe imajo otipljivo moč!
Vse, kar je navedeno zgoraj, je rezultat znanstve-
nih raziskav. Večino zapisanega so naši predniki 
vedeli že davno pred pojavom sodobne znanosti. 

Danes bi verjetno le s težavo našli kuhinjo brez 
hladilnika, vendar pa le nekaj desetletij nazaj zanj 
še nikoli niso slišali. Kako so takrat znali ohraniti, 
denimo, meso in kako to dandanes še vedno poč-
nejo na mnogih tržnicah brez elektrike in vode 
v Afriki in Aziji? Varnost hrane, zlasti mesa in rib, 
je v preteklosti in ponekod še danes temeljila na 
uporabi začimb. To je največja referenca začimb in 
obenem tisočletni dokaz o njihovi moči!

Kako uporabiti začimbe 
v sodobni kuhinji?
Tudi če si zares ne utegnete pripraviti obroka, lah-
ko začimbe s pridom uporabljate. Poskusite sla-
doled z dodatkom vasabija, kavo s klinčki, kakav z 
vanilijo, med s cimetom, sendvič z dodatkom hre-
na ali kreše. Če se pretežno prehranjujete zunaj, 
imejte v torbici svojo začimbno mešanico, s katero 
začinite običajno pusto gostilniško hrano. Če vam 
nič od tega ne uspe, si vsaj pred spanjem privošči-
te skodelico bazilikinega ali majaronovega čaja ali 
grizljajte semena koromača.

Več kot 520
Bio izdelkov
priznanih blagovnih
znamk v izbranih
trgovinah Tuš.

Zlati lan la Bio Idea
Laneno seme spada med superæivila, kar 
pomeni, da izredno ugodno vpliva na naπ 
organizem. Je eno najbogatejπih rastlinskih 
virov Omega3 in Omega6 maπËobnih kislin, 
ki nam jih ponudi v zavidljivem razmerju 
60:15. Semena vsebujejo veliko vlaknin zato 
pospeπujejo prebavo in Ëistijo naπe Ërevesje. 
Lahko jih dodajamo razliËnim jedem ali jih 
vmeπamo v testo za kruh. PriporoËjivo jih je 
uæivati vsak dan , predvsem zmleta, saj na 
takπen naËin telo laæje uporabi vse koristne 
sestavine. Zmleta semena jemo zjutraj za zaj-
trk kot dodatek k jogurtu, skuti, kosmiËem ali 
sadnim meπanicam, lahko jih potrosimo po 
solati ali dodamo v jed na koncu kuhanja.
Pomembno je, da semena meljemo sproti, saj 
drugaËe hitro oksidirajo in priËnejo izgubljati 
na svoji vrednosti.
Ker laneno 
seme pospeπuje 
metabolizem, 
daje naπemu 
telesu obËutek 
toplote zato ga 
je πe posebno 
priporoËjivo 
uæivati v dolgih 
zimskih mesecih.  
VeË o bio 
ponudbi na 
www.tus.si
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Alfred Vogel (1902-1996), eden najpomem-
bnejših pionirjev naravnega zdravljenja v 
20. stoletju

Voglovi nasveti ob 
prebavnih motnjah
Besedilo priredila: Adriana Dolinar

Zgaga
Surov krompir nastrgamo in iztisnemo sok. Tega 
razredčimo z dva- do trikratno količino tople vode. 
Pijemo ga svežega trikrat na dan, in sicer zjutraj na 
tešče, pred kosilom in pred spanjem. 

Če zgaga še ne poneha, lahko po jedi zaužijemo 
še kavno žličko lesnega pepela, pomešanega v 
kozarcu tople vode. Če tega nimamo, zaleže tudi 
zdrobljeno navadno lesno oglje (lipovo je najbolj-
še), pomešano s toplo vodo, z ovsenimi kosmiči ali 
s kakšnim drugim žitnim hranilom. Lahko pa pepel 
najprej namočimo v vroči vodi, precedimo in nato 
popijemo. Navedeno bo nevtraliziralo kislino. 

Zgago lahko nevtraliziramo tudi z raztopljeno gli-
no v vodi, z nekaj požirki presnega mleka, z dobro 
prežvečenimi presnimi ovsenimi kosmiči. Pomaga 
pa tudi čaj tavžentrože ali izvleček plavice. 

Za trajno izboljšanje prebave pa preverite svoje 
prehranjevalne navade in jih ustrezno popravi-
te. Potrebno je namreč uživanje blage hrane, ne 
preveč soli, pikantnih začimb, sladic in sladkorja. 
Uravnavajoče na izločanje želodčne kisline pa de-
luje tudi Molkosan – koncentrirana sirotka. Pijemo 
jo razredčeno do trikrat na dan, vse do izboljšanja 
stanja. Če nič od navedenega ne zaleže, vam pri-
poročamo, da preverite stanje žolčnika in priso-
tnost črevesnih glist.

Razjeda na želodcu
Tudi tu se je bolje od konvencionalnih zdravil izka-
zalo večtedensko ali večmesečno uživanje krom-
pirjevega ali zeljnega soka. Prefiltriran presni sok, 
iztisnjen iz majhnega, nastrganega krompirčka, 
uživamo pred jedjo, trikrat dnevno. Presni zeljni 
sok prav tako pijemo trikrat dnevno, po 1 deciliter 
pred ali po jedi. Lahko je vmešan tudi v juho, ko je 
ta že na krožniku. Terapiji lahko dodamo tudi lesni 
pepel ali oglje, prav tako kot pri zgagi. Tudi tukaj je 
pomembna ustrezna prehrana in čustvena umirje-
nost. Jeza in skrb sta namreč dovolj velika razloga 
za nastanek razjede na želodcu.

Zapeka
Zapeko odpravljajo suhe slive, zmehčane v vodi. 

Kombinacija neustrezne pijače, 
prazne, nekakovostne „hrane”, 

polne škodljivih dodatkov, premalo 
gibanja, sprostitve, preveč skrbi ali, 
denimo, jeze, nas lahko pripelje do 

prebavnih težav. Da je za njihovo 
uspešno odpravljanje potreben 

celosten pristop, je vedel tudi Alfred 
Vogel. Narava nam lahko pomaga, 

vendar le če smo pripravljeni na 
nujne spremembe v načinu našega 

življenja. 

»Ljudski zdravnik« 

Alfreda Vogla

KONČNO!

Knjiga izzide koncem 

oktobra. Za možnosti 

prednaročila pokličite na 

01 524 02 16 ali pišite na 

farmedica@farmedica.si.

Knjigo in prodajne pogoje si lahko 

ogledate na www.farmedica.si
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Zaužijemo jih zjutraj na 
tešče in zvečer pred spa-
njem, vse do izboljšanja 
stanja. Tudi v mleku ku-
hane mlade koprive, ki 
jih zaužijemo zjutraj na 
tešče, so učinkovite. Za 
odpravljanje zapeke po-
maga tudi kozarec tople 
vode na tešče. 

Leno črevo „razmiga” tudi 
juha iz zmletega čistega 
pšeničnega zdroba, ki ji 
dodamo majhno nare-
zano čebulo in zmečkan 
strok česna. Ko je kuha-
na, dodamo drobno na-
sekljan peteršilj in žlico 
oljčnega olja. Pojemo jo 
za zajtrk. V hudih prime-
rih zapeke lahko juhi do-
damo tudi laneno seme 
ali seme bolšinca. Seme pred uporabo zmeljemo. 

Zelo učinkovito za odpravljanje zapeke je zraven 
navedenih nasvetov tudi uživanje Molkosana – 
koncentrirane sirotke, ki z vsebnostjo desnosučne 
mlečne kisline krepi dobro črevesno mikrofloro, 
spodbuja peristaltiko in s tem uravna prebavo.

Tudi tu je nujna sprememba prehrane. Uživajte 
takšno hrano, ki ne zapira. Če je zapeka posledica 
živčnosti, utrujenosti, razburjanj ipd., poskrbite za 
odpravljanje teh duševnih tegob. Pomagajo tudi 
dober spanec, sprostitev in dovolj gibanja.

Driska
Kadar ta nadloga muči naše malčke, zaleže že na-
strgano jabolko. Prav tako je učinkovita ovsena 
sluz. Večjim otrokom lahko damo presne ovsene 
kosmiče, ki jih dobro prežvečijo in pomešajo s 
slino. Potreben je tudi kratek post. Drisko odlično 
odpravlja tudi grižni koren, srčna moč (Potentilla 
erecta). 

Hujšo drisko začnemo odpravljati s čajno pavzo. 
Glede na starost otroka dajemo le čaj na 6 do 12 
ali 24 ur. Primerni čaji v ta namen so: čaj iz skorje 
srebrnoliste breze, borovničev čaj, žajbljev čaj, čaj 
islandskega mahu in čaj srčne moči. Obolelemu je 
priporočljivo dati tudi aktivno medicinsko oglje, 
ki bo vezalo strupe, zaradi katerih se telo brani z 
drisko. Podobno deluje tudi bela glina. Strupi so v 
telo zašli s hrano ali pa so nastali v prebavilih kot 
posledica gnitja in vrenja.

Današnji način prehrane (močnate jedi, veliko 
belega sladkorja, prisotnost ostankov pesticidov, 
umetnih dodatkov, …) močno škoduje koristnim 
mlečno-kislinskim bakterijam, zaradi česar lahko 
pride tudi do driske. Kadar driska ni tako izrazita 
in je posledica porušene črevesne flore, jo lah-
ko mirno odpravljamo tudi z rednim uživanjem 
Molkosana – koncentrirane sirotke. Začnemo ga 
uživati enkrat na dan. Ko se začne stanje izbolj-
ševati, ga lahko zaužijemo tudi do trikrat na dan. 
S spremembo prehrane in z občasnim uživanjem 
sirotke bomo črevesno floro ponovno obnovili in 
uredili svojo prebavo. 

Slabost in krči
Kadar smo s hrano pretiravali in nas zaradi trpljenja 
trebušne slinavke mučijo krči v trebuhu, pomaga 
10- do 15-minutno prhanje trebuha z vročo vodo, 
do nastanka živo rdeče barve na koži. Nato damo 
na trebuh obkladke iz grobo nasekljane čebule. 

Namesto prhanja lahko na trebuhu uporabimo 
tudi vroče, vlažne obkladke, namesto čebule pa 
lahko namestimo zgnetene zeljne liste. 

Po takšnem tretmaju vrenje in krči kmalu popusti-
jo. Če izboljšanja ne bo, pokličite zdravnika, da pre-
veri, ali gre morda za predrtje želodca, žolčno ko-
liko ali vnetje slepiča. Ne pozabite tudi, da je treba 
hrano vedno dobro prežvečiti in pomešati s slino.

Zapisi Alfreda Vogla so z založnikovim dovoljenjem 
povzeti iz knjige A. Vogel, Der Kleine Doktor

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



Voda in kislina
Besedilo: Sanja Lončar

Eden izmed poglavitnih razlogov, zakaj 
prihaja do presežka ali primanjkljaja 
kisline v želodcu, je ta, da ne pijemo 
dovolj vode oziroma to počnemo ob 
napačnem času. 

Zadostna količina vode je pogoj, da bi različne 
faze naše presnove stekle nemoteno. 

Začne se že v želodcu, ki po eni strani potrebuje 
čim debelejšo plast bikarbonatne raztopine, s ka-
tero ustvarja zaščitno plast med kislino in stenami 
želodca. Če smo pili premalo, bo tudi bikarbona-
tne sluzi premalo in bo telo pametno odločilo, da 
mora omejiti tudi proizvodnjo kislih sokov, sicer 

si bomo „razžrli” lastni želodec. Posledica primanj-
kljaja želodčne kisline pa so slabo prebavljena 
hranila, nerazgrajene beljakovine in preživeli pa-
togeni organizmi, ki lahko nemoteno nadaljujejo 
svojo pot v naše telo. Če nimamo dovolj kisline, 
je motena tudi presnova vitamina B12, železa in 
drugih dragocenih rudnin.

Če je vode dovolj, bo tudi bikarbonatne raztopine 
in želodčne kisline dovolj – zato je tudi obdelava 
hrane v želodcu hitrejša in bolj temeljita. Ko se 
sokovi na koncu iz želodca izločijo, dobi telo tudi 
osnovno surovino za proizvodnjo bazičnih snovi, 
ki jih potrebuje za alkalizacijo. Bikarbonatna raz-
topina in tudi želodčna kislina sta osnovni surovi-
ni, iz katerih telo pridobiva alkalne rudnine!

Dve muhi na en mah!
Kdo bi si mislil, da je vse skupaj tako preprosto? 
Edino, kar morate storiti, je, da pol ure pred jed-
jo zaužijete kozarec do dva vode (najbolje sobne 
temperature). Ta bo imela dovolj časa, da zapusti 
želodec in bo takoj uporabljena kot dragocena 
surovina za proizvodnjo prebavnih sokov. 

Če pa se vam to zdi preveč preprosto, da bi bilo 
res, potem imate na voljo bolj zapleten scenarij. 
Ker bo bikarbonatne raztopine premalo, bo tudi 
prebava daljša. In ko vse skupaj začne vreti v že-
lodcu, vas bo tiščalo in se vam bo kislo spahovalo, 
zato boste napačno menili, da je za vse kriv pre-
sežek želodčne kisline. Tega boste začeli gasiti 
z antacidi, s čimer bo stanje sčasoma le slabše. 
Prebava v želodcu bo vse slabša, črevesje bo po-
stajalo vse večje gojišče patogenih organizmov, ki 
se bodo naslajali z ostanki neprebavljene hrane, 
začelo se bo slabšanje krvne slike in vse bolj boste 
zakisani, utrujeni ter dovzetni za bolezni.

Kako piti vodo?
Res je neverjetno, da človeška vrsta v 21. stoletju 
potrebuje napotke o tem. Vsakodnevno srečeva-
nje z napačnimi praksami pa nas je pripeljalo do 
sklepa, da je tudi o tem res treba zapisati nekaj več.

Mnogi se pritožujejo, češ, da spijejo dva litra vode 
na dan in ni veliko bolje. Potem jih vprašamo, 
kako in kdaj to vodo spijejo, in izkaže se, da večji 
del te vode zaužijejo pol ure po kosilu, ko posta-
nejo žejni, ali zvečer po telesni vadbi, … 

Ena največjih napak je spiti vodo po jedi. Telo 
vodo potrebuje, da bi proizvedlo sokove, s kateri-
mi bo začelo prebavo. Če vode niste spili pred jed-
jo, se bo telo izmučilo in jo recikliralo od drugod. 
Predstavljajte si, kakšna sabotaža je, da prebavo, 
ki se je ravno dobro začela s kislino, ki jo je telo 
z muko pridelalo, zalijete s pol litra vode po ko-
silu. Indijci temu rečejo, da ste pogasili prebavni 

v tabletah in prahu (hladno stisnjena,  
brez termične obdelave). 

Odlično ureja prebavo, razstruplja 
organizem in krepi imunski sistem.

Vsebuje ogromno 
vitaminov, mineralov, 

klorofila, vlaknin,…

Zaželena tudi med 
nosečnostjo in 

dojenjem.

Zastopa in prodaja:  
Ekolife natura d.o.o., tel.: 041 370 414

Motnica 5,1236 Trzin, narocila@ekolife.si

BIO CHLORELA (Pyrenoidosa)

www.zazdravje.net   Skupaj za zdravje človeka in narave        12          



ogenj. S tem ste prebavo ustavili, sokove v že-
lodcu razredčili, potrebno delovno temperaturo 
želodca znižali, ustavili obdelavo hrane in s tem 
prisilili telo, da celotni proces prične znova. 

Ali lahko pijemo ob jedi?
Eni so prebrali, da ne, drugi, da lahko in sedaj od 
nas pričakujejo natančen odgovor. Odgovor je od-
visen od tega, kar boste jedli. Predstavljajte si, da je 
želodec palični mešalnik, s katerim morate preme-
šati vse, kar ste zaužili, in ustvariti kremasto snov. 
Če ste zaužili le sendvič, ga palični mešalnik ne 
more premešati v kremo. Če pa ste ob tem zaužili 
še nekaj tekočine, bo šlo lažje. In obratno – če smo 
jedli juho ali enolončnico, je že dovolj tekočine, da 
lahko vse skupaj premešamo, zato bo dodajanje 
tekočine odveč. Vsaka gospodinja ve, da zelenjave 
ne moremo premešati v gladko snov, če je preveč 
vode. Če smo prisotni in vemo, kaj bomo pojedli, 
bomo tudi vode ali kakšne druge tekočine dodali 
v pravi meri. Zadeve se zapletejo, ko smo pri jedi 
tako odsotni, da pol ure po kosilu ne vemo več, kaj 
smo sploh zaužili.

Kakšno vodo piti?
Vsaka voda je boljša od dehidracije. Res pa je, da 
ne bodo vse enako uporabne v telesu. Tako kot 
rože in zemlja tudi naša tkiva najlaže vsrkavajo 
mehko vodo. Večina voda v Sloveniji je zelo trdih. 
To najbolj opazite, ko vodo zakuhate in se ob ste-
nah posode nabere vodni kamen. Mehko vodo 
dobimo neposredno iz narave, če uživamo dežev-
nico ali stopljeni sneg. Lahko pa tudi vodovodno 
vodo zmehčamo z različnimi filtri ali z napravami 
za reverzno osmozo. 

Strah, da bi tako naše telo ostalo brez rudnin, je 
popolnoma odveč. Pomislite logično – če bi ru-
dnine iz vode naše telo lahko izkoristilo, potem 
nihče ne bi trpel zaradi pomanjkanja kalcija, saj 
je v naši vodi več kot dovolj kalcijevega karbona-
ta. Na žalost pa nam ta anorganska oblika kalcija 
bolj škoduje kot pomaga, saj se nalaga tam, kjer 
ga ne potrebujemo. Enako velja tudi za druge ru-
dnine. Razen majhnega odstotka teh rudnin, ki jih 
najdemo v mineralnih vodah v koloidni obliki, je 
vse ostalo za telo neuporabno. Ravno nasprotno 
– čim manj je voda nasičena, večje bodo njene ab-
sorbcijske moči. Povedano drugače, več smeti bo 
lahko pobrala in odpeljala iz našega telesa.

Večina filtrov zmanjšuje trdnost vode in iz vode 
odstranjuje odvečne delce. Večina jih je sicer 
ustrezna le za vodo, ki je že pitna in bakteriolo-
ško neoporečna. Če živimo na območjih, kjer so 
onesnaženja večja in se v vodi pojavljajo tudi fe-
kalije, zajedavci, bakterije ali težke kovine, bomo 
potrebovali bolj zahtevne filtre. V prenosni obliki 

(vrčki, bidoni) so filtri Seyshelle in MSR edini, ki 
lahko tudi iz neužitne vode naredijo užitno. V fi-
ksni obliki pa lahko takšno čistost vode dosežejo 
le destilatorji in reverzno-osmozni filtri.

Tako obdelana voda sicer utrpi stres v svoji struk-
turi, zato jo je dobro po filtriranju pustiti nekaj 
časa v steklenem vrčku s kristali ali v posebnih ste-
klenih vrčkih, ki njeno strukturo ponovno uredijo 
in vodo energijsko napolnijo. 

Kaj pa dodatki?
Ali je vodi treba dodajati snovi, s katerimi pove-
čujemo njeno alkalnost, živost, antioksidativni 
potencial? 

Na trgu je vse več takšnih dodatkov in res jih je 
težko ocenjevati, zlasti zato ker se večina ponuja 
po sistemih mrežnega marketinga, ki je znan po 
visokih ustnih obljubah in malo oprijemljivih do-
kazov. Pri izbiri bodite zato še posebej pozorni, pri 
sintezno ustvarjenih dodatkih.  Tudi pretiravanje 
je nevarno.  To potrjujejo ugotovitve velikega šte-
vila raziskovalcev. Vsi ugotavljajo, da premalo an-
tioksidantov v telesu res lahko prispeva k bolezni 
in pojavu raka, enako pa se lahko zgodi tudi, če 
je antioksidantov preveč. V projektu zato bolj za-
upamo skozi tisočletja preverjenim naravnim an-
tioksidantom, ki jih je ustvarila narava. Te najlažje 
dobimo z uživanjem začimb, ki so preverjeno naj-
močnejši antioksidanti na planetu. 

Ekologika
Peter Perš ml., inž. kem. tehnologije

041/671-028, www.eko-logika.si,  
info@eko-logika.si

Z VSEMI CER
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SLOVENSKI 

IZDELEK

PRETOČNA  
REVERZNA OSMOZA

z biokeramičnim vitalizatorjem

Pijte zares čisto vodo

Prodaja, montaža in vzdrževanje
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Črevesje 
v stiski
Besedilo: Karmen Prah

Se vam je že kdaj 
zgodilo, da ste nekaj 
dni trpeli zaradi 
nerazložljive zaprtosti, 
nato je sledilo 
nekaj zaporednih 
dni prepogostega 
odvajanja blata? Blato 
je včasih preveč trdo, 
včasih pa preveč 
mehko, za kar pa ne 
najdete pravega vzroka? Ob vsem tem 
se pojavljajo tudi krči, napihnjenost in 
bolečine v spodnjem delu trebuha?

Medicina je navedeno težavo imenovala sindrom 
razdražljivega črevesja (SRČ oziroma IBS, kar je an-
gleška kratica za Irritable Bowel Syndrome).

Zanimivo je, da pojavnost IBS zelo narašča. Tako 
so po znanstvenih podatkih (Hungin et. al. 2003) 
T.K. Puc 2011) leta 2003 v Evropi zaznali 11,5 % lju-
di s to težavo. Leta 2011 je v Evropi IBS pestil že 30 
% ljudi, v ZDA pa skoraj 50 %.

Kaj so vzroki?
Dolga leta je veljalo, da je vzrok neznan. V zadnjih 
letih pa medicina ugotavlja, da je osnovni vzrok 
IBS oksidativni stres (preveč prostih radikalov v 
telesu), ki poškodujejo osnovno delovanje celic, 

nevronov – ti nato pošiljajo 
napačne informacije celicam 
črevesja. Zato pride do funk-
cionalne motnje v delovanju 
debelega črevesa. Sčasoma 
težava preraste tudi v pogo-
sto vneto sluznico debelega 
črevesa in neuravnovešeno 
črevesno floro. 

Z našega zornega kota pa je 
tudi oksidativni stres zgolj 
posledica. Kaj so resnični 
vzroki, ki pripeljejo do tega, 
kar medicina imenuje oksida-
tivni stres? Kitajska medicina 
to težavo povezuje s stanjem 
izčrpanosti vranice predvsem 
zaradi intelektualnega izčrpa-
vanja in pretirane skrbi. Tudi 
drugi celostni terapevti vidijo 
vzroke predvsem v čustvih 

(depresija, jeza, žalost, …), ki delujejo tudi na gi-
banje debelega črevesa.

Pomemben dejavnik je tudi prehrana, v kateri pri-
manjkuje naravnih antioksidantov, vlaknin, desno-
sučnih mlečnih kislin, probiotikov in prebiotikov. 

Konvencionalna medicina bolezni ne zdravi, saj 
zaenkrat ne pozna registriranih zdravil za IBS. To 
sicer ne drži popolnoma, saj obstaja učinkovito 
naravno zdravilo, ki je registrirano tudi za tovrstne 
indikacije in ga že imamo na našem trgu. Gre za 
Iberogast, le da ga zdravniki še vedno ne morejo 
predpisovati na stroške zavarovalnice.

Četudi nimamo registriranih pripravkov za ta na-
men, je že precej dobro znano, kaj od naravnih 
pripomočkov pomaga. 

Znanstveniki so si enotni, da so za izboljšanje 
simptomov najbolj učinkoviti probiotiki, naravni 
prebiotiki in topne vlaknine. 

Zelo pomembno je uživanje topnih vlaknin, ki se 
nahajajo predvsem v sadju (borovnice, pomaran-
če, jabolka, hruške, banane, slive itd.) in zelenjavi 
(artičoke, paradižnik, por, cvetača, ohrovt). Najbolj 
znane, raziskane in priznane so luščine semen in-
dijskega trpotca (Plantago avata, Psyllium). 

Topne vlaknine v vodi nabrekajo. Pri driski vežejo 
tekočino v črevesju in preprečijo izločanje tekoče-
ga blata; pri zaprtju pa povečajo volumen blata in 
krčenje črevesja – peristaltiko.

Psylluim vsebuje 20–30 % sluzi, kar zmehča blato 
in poveča njegovo drsljivost, kar je še kako po-
membno pri zaprtju. Sluz tudi pospeši regenera-
cijo poškodovane sluznice debelega črevesa.  

Netopne vlaknine se nahajajo v žitaricah (ovse-
ni kosmiči, laneno seme) in v stročnicah. Te ne 

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

Niœ veœ teæav s prebavo!

BIO Psyllium - naravna pomoč pri:
• zaprtosti
• napihnjenosti
• driski
• odvečnih kilogramih

Na voljo v Mama Terri v Kamniku, na 
www.ekooaza.si, Sanolaborjevih prodajalnah 
in specializiranih trgovinah z zdravo prehrano.
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vežejo vode in mehansko delujejo na črevesno 
steno, kar lahko zelo poslabša simptome IBS, 
predvsem abdominalno bolečino in drisko. Lahko 
delujejo veliko slabše od običajne prehrane.

Skupina raziskovalcev (Bijkerk et. al.) je leta 2004 
objavila rezultate meta analize, ki je pokazala, da 
uživanje topnih vlaknin pri bolnikih z IBS izboljša 
simptome (predvsem bolečino, drisko in zaprtje) 
ter zmanjša vnetje sluznice debelega črevesa. 
Lajšanje simptomov IBS v prvem mesecu zdravlje-
nja je znatno višje pri bolnikih, ki so uživali luščine 
semen indijskega trpotca (57 %) kot pri tistih, ki 
ga niso uživali (Bijkerk et. al. 2009).

Ob tem pa zdravje debelega črevesa krepimo tudi 
z naravnimi probiotiki in prebiotiki, ki preprečujejo 
razrast kvasovk in patogenih mikroorganizmov. V 
veliko pomoč so tudi vse začimbe, ki delujejo moč-
no antioksidativno: klinčki, majaron, origano, kur-
kuma, cimet, meta, ingver, koromač, kumina, … 
Ne pozabite pa na najpomembnejše: nič ne bo 
zares in trajno pomagalo, če vas bodo še naprej 
preplavljale skrbi, strahovi, žalost in jeza. Zavedati 
se moramo, da se naše telo neposredno odziva na 
vse, kar nas vrže iz prisotnosti v sedanjem trenutku. 
To lahko imenujemo čustva ali premišljevanje – 
eno in drugo le jemlje energijo in onemogoča nor-
malno delovanje telesa. IBS pa je le še en očiten do-
kaz, kako daleč smo prišli v svoji kolektivni psihozi. 

 

PUKKA
Fibre Plus - 
vlaknine plus
              Učinkovita mešanica topnih 
in netopnih organskih 
vlaknin, vključno z luščinami 
organsko pridelanih
trpotčevih semen, skorjo 
bresta, lanenimi semeni 
in sokom aloje vere.
Fibre plus je mešanica organskih 
vlaknin z odličnim okusom, 
ki pomaga pri krepitvi in 
ohranjanju zdravega in 
urejenega prebavnega sistema.
Na voljo kot: prašek
Priporočilo za uživanje: Eno žlico praška �bre Plus dodajte 
v kozarec vode, sok Pukka organic Aloe vera Juice - Ekološki 
bio aloe vera sok ali svoj najljubši napitek.
Uporabljaljte z izdelki: Clean Greens, Cleanse  čajem.

NA VOLJO V SPECIALIZIRANIH PRODAJALNAH 
IN SANOLABORJU. 

POKLIČITE ZA BROŠURO

www.pukkaherbs.si

LEPICOL® – ZELO UČINKOVIT 
PRI RAZDRAŽLJIVEM ČREVESJU
LEPICOL®  3 v 1 vsebuje izbrano kombinacijo  
5  probiotikov, inulin kot prebiotik in topne 
vlaknine ter tako pomaga hitro vzpostaviti 
ravnovesje črevesne flore. 

LEPICOL® deluje neposredno v črevesju in se ne absorbira v 
telo, zato ne prihaja do interakcij z drugimi zdravili. Lahko ga 
jemljemo neprekinjeno in je primeren tudi za vegetarijance. 

Učinkovito pomaga pri 
sindromu razdražljivega 
črevesja, zaprtju, driski, 
hemoroidih, ulceroznem 
kolitisu in Chronovi 
bolezni.  Svetujejo ga 
zdravniki.

Za informacije 
pokličite 01/4205 730.

Telesu v pomoč.

Vse sestavine so narav-
nega izvora. Ne vsebuje 
glutena, dodatkov in 
sladil. Primeren je tudi 
za nosečnice, doječe 
matere in sladkorne 
bolnike. 

Resnica o lososu
Mediji nam lososa pogosto 
predstavljajo kot odličen vir 
omega 3 maščob. To pa velja 
za tistih borih 5 % divjega lososa, ki ga na na-
šem trgu skorajda ni možno dobiti. 

95 % lososa, ki je v prodaji, predstavlja go-
jeni losos, ki ga krmijo in tretirajo z zdravili. 
Njegova struktura maščob ni niti približno 
takšna, kakršno nam opisujejo. 

Naravni losos je bogat tudi z antioksidantom  
astaksantinom, ki ga prepoznamo po značilni 
rožnati barvi. Tudi tega pri gojenem ni več. 
Meso gojenega lososa je tako grde sive bar-
ve, da vam zagotovo ne bi ustvaril apetita. 
Zato industrija losose pred zakolom obarva 
z barvili. Farmacevtski gigant Hoffman-La 
Roche je glavni ponudnik rožnatih barvil, s 
katerimi se barva lososovo meso. Na voljo je 
celotna paleta, od svetlo rožnatih do močno 
rožnatih tonov. 

Enako velja za piščance iz masovne reje. Tudi 
njihovo meso je sivo, zato krmi pred zakolom 
dodajajo rumeno barvo, ki gre bolje v promet. 
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Okusna pomoč  
za črevesje z vseh 
koncev sveta
Arabci zelo dobro vedo, kako koristne so stročnice 
za zdravje prebavil, zato ni dneva, da jih ne bi za-
užili. Humus boste danes našli na vsakem koraku 
in prav vsak je drugačen, takšen, kakršni so tudi 
ljudje, ki ga pripravljajo. 

Če v vašem črevesju že prihaja do zastojev, predla-
gamo, da v prehrano vključite čim več dragocenih 
vlaknin. Če ste občutljivi na gluten, se raje izogni-
te pšeničnim otrobom. Dobre vlaknine najdemo 
tudi v oreščkih in predvsem v lanenem semenu. 

Zelo dober vir tako topnih kot netopnih vlaknin 
ponuja tudi drevo baobab. Ne preseneča, da ga 
domačini imenujejo tudi opičji kruhovec ali drevo 
življenja. 

Ker vsebuje veliko vitamina C, vitamine, kot sta 
riboflavin (vitamin B2) in niacin (vitamin B3), linol-
no kislino, kalij (petkrat več kot banana) in kalcij, 
lahko z njim uredimo veliko več kot le prebavo.

Takšna kombinacija vlaknin, vitaminov in rudnin 

recepti recepti recepti recepti recepti

Iz novo objavljene knjige namazov 
Klemna Koširja si izposojamo 
naslednji recept:

„Izhodišča za res odličen namaz so naslednja. 
Najprej kupimo drobno čičerko iz ekološke 
pridelave. Bolj polnega okusa je. Po kuhanju 
zrnom odstranimo ovojne lupinice; struktura 
namaza bo tako bolj svilnata in gladka, pa tudi 
manj nas bo napenjalo. Glavna začimba, ki da 
humusu posebno noto, je kumin (Cuminum 
cymnium). Mehkejši in slajši okus bo pridal od 
bolj znane kumine (Carum carvi). In nazadnje, 
tahine ali sezamove paste humusu nikoli ne 
dodajamo pred pasiranjem, temveč po njem. 
S tem se bomo izognili grenkobi, ki jo pasta 
razvije z intenzivno mehansko obdelavo.

Za zvrhano skledico 
namaza potrebujemo:
•	 20 dag suhih čičerikinih zrn ekološke 

pridelave
•	 2 jedilni žlici sezamove paste (tahina)
•	 1 limono
•	 1 večji strok česna
•	 4 jedilne žlice oljčnega olja

•	 1 jedilno žlico sveže zmletih semen 
kumina

•	 1 čajno žličko grobe morske soli
•	 hladno vodo po potrebi

Surovo čičerko speremo pod tekočo vodo in 
jo v večji posodi namočimo za vsaj štiri ure, 
še raje čez noč. Odcedimo jo, še enkrat spla-
knemo in z drgnjenjem odstranimo odvečne 
lupinice. Prestavimo jo v lonec in zalijemo s 
hladno vodo, ki naj sega le približno za prst 
ali dva nad višino namočenih zrn. Segrejemo 
do vrelišča, nato pokrito kuhamo na nizkem 
ognju približno dve uri. Solimo proti koncu 
kuhe. Če med kuhanjem zmanjka vode, jo 
dolijemo.

Kuhano čičerko odcedimo in pustimo stati, 
da se ohladi. V možnarju stremo strok česna s 
semeni kumina in grobo soljo v gladko pasto. 
Čičerko prestavimo v multipraktik, dodamo 
strto začimbno sol, dolijemo malo hladne 
vode in vse skupaj spasiramo v redkejšo zmes. 
Spasirano maso prestavimo v drugo posodo, 
kjer namazu dodamo sezamovo pasto, sveže 
stisnjen sok polovice limone in oljčno olje. 
Dobro premešamo, pokusimo, dosolimo ali 
začinimo po potrebi in po vrhu prelijemo z 
oljčnim oljem ter okrasimo z rezino limone, 
nacefranim peteršiljem in črnimi olivami.”

Klemen Košir 
041 276 868 ali 
e-mail 
klemen@dealca.si

Ilustrativni sprehod skozi 
gozdič vegetarijanskih namazov, 
s kruhom pod pazduho

Klemen Košir (1974) je kuhar samouk in naturščik nasploh. Že 

nekaj let redno piše o hrani in kulturi prehranjevanja za časopisno 

hišo Delo, v prostem času pa oblikuje deske za rezanje iz masivnega 

lesa (www.dealca.si). Zanima ga človek in njegova povezanost z 

okoljem tako nekoč kot danes. Sestavine so tisti del kulinarike, ki 

ga najbolj vznemirja, rad pohaja po tržnicah in raziskuje po terenu, 

najljubša mu je iskrena domača košta. Z družino in psičko Kuko živi 

in ustvarja v Ljubljani.

Meta Wraber je ilustratorka in oblikovalka. Odkar je na Akademiji 

za likovno umetnost in oblikovanje za svoje diplomsko delo ilustrirala 

Vodnikove Kuharske bukve, jo risanje hrane spremlja vse do danes. 

Njeno risarsko delo lahko primerjamo z raziskovanjem v kuhinji, ko 

lahko z istimi začimbami dosežeš povsem nov vtis. Tako poteka tudi 

njeno čaranje z barvami.

V knjižici je ravno dovolj receptov, da si ustvarite nabor najljubših vegetari-

janskih namazov za domala vsakršno priliko in vse skupaj namažete na toliko 

voljan in dehteč kruh, kolikor ga domača pečica lahko napeče. Izbrani recepti 

so preverjeni, prav nič zahtevni in narejeni iz dosegljivih sestavin, zato boste 

z nekaj vaje postali mojster mazač in osvojili zeleni pas v peki kruha. Sledite 

ustvarjanju Mete in Klemena na njunem blogu www.zamizo.si.

“Svežina, pretočnost, belina in nezmotljiv občutek za barve; Metine čudovite 

ilustracije so tu, da nas  pokličejo k svetlobi, soncu, k uživanju in čutenju. V 

njenih lužicah in jezercih iz vode se svobodno kopajo sočne barve in se pred 

našimi očmi prelijejo zdaj v sočivje, zdaj v nežno, skoraj kleejevsko orkestracijo 

abstraktnih slikarskih ritmov. Je naključje, da je ime ilustratorke hkrati tudi 

ime za blago dišeče zdravilno zelišče z naših vrtov in da zato knjiga tako lepo 

diši po Meti?”

ALENKA SOTTLER

“Toliko imenitinih namazov, pa tako barvita lakota.”

DARIO CORTESE 

14,90 €
ISBN 978-961-276-509-5

piše Klemen Košir 
riše Meta WraberN

A
M

A
Z

I

www.zazdravje.net   Skupaj za zdravje človeka in narave        16          



pa je zelo dragocena pomoč pri krepitvi črevesne 
flore. Obenem je tudi močen antioksidant, kar do-
datno preprečuje zaplete v črevesju. 

Učinkovit je tako pri driskah kot tudi pri zaprtju, 
obenem pa deluje tudi protibolečinsko.

V Afriki ga ženske uživajo v nosečnosti in kot do-
datek k prehrani dojenčkov. Priporočljiv je tudi za 
tiste, ki so alergični na mleko, gluten ali sojo.

In kako ga uporabiti? 

Osnovni napitek z baobabom
•	 2 dcl vode ali poljubnega soka
•	 1 čajna žlička prahu baobab

V 0,5 dcl vode ali soka zamešamo 1 ČŽ prahu ba-
obab in mešamo, dokler ne dobimo gladke struk-
ture. Šele nato prilijemo ostalo tekočino in za sla-
dokusce dodamo še malo medu.

Baobab z jogurtom in s kosmiči
•	 2 dcl sojinega ali navadnega jogurta
•	 1 ČŽ prahu baobab
•	 1 banana
•	 ¼ ČŽ vanilje
•	 ¼ ČŽ cimeta
•	 2 jušni žlici sveže zmletih kosmičev

Najprej zamešamo jogurt in baobab, nato pa do-
damo kosmiče in banano ter potresemo z vaniljo 
in s cimetom. 

Preliv za solato
•	 arganovo olje
•	 limonin sok
•	 1 čajna žlička prahu baobab
•	 himalajska sol
•	 začimbe

Vse sestavine zmešamo in prelijemo po poljubni 
solati. Uporabimo manj limoninega soka kot obi-
čajno, saj je baobab rahlo kisel zaradi vsebnosti 
vitamina C.

Kaša z baobabom
•	 2 skodelici prosene kaše
•	 1 jušna žlica prahu baobab, zmešanega z vodo
•	 1 jušna žlica kokosovega olja
•	 1 pest rozin
•	 pol vaniljevega stroka, 
•	 muškatni orešček in cimet

Baobab stresemo v 0,5 dcl vode in dobro premeša-
mo. Vodi, v kateri kuhamo proseno kašo, dodamo 
strok vanilje, sladkor in na koncu še začimbe. Ko je 
kaša kuhana, dodamo mešanico vode in baobaba 
ter rozine. Po želji sladkamo z zdravim sladilom.

recepti recepti recepti recepti recepti 

BIO BAOBAB

•	 vir	naravnih	vitaminov	(C,	B2,	B3)
•	 vir	naravnih	mineralov	(železo,	kalij,	kalcij)
•	 vir	prebavnih	vlaknin	za	izboljšanje	prebave
•	 pomoč	črevesju	po	zdravljenju	z	antibiotiki
•	 primeren	tudi	za	alergike,	nosečnice,	majhne	

otroke	in	starejše
www.surja.si
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Namenite nam 
delček dohodnine in 
ustvarili bomo še več
Po šestih letih neutrudnega dela smo 
pred letom dni dočakali priznanje 
statusa, da delamo v družbenem 
interesu, po še letu in pol pa smo 
dočakali, da nas tudi uradno vpišejo 
v register, s čimer imamo zdaj končno 
pavico prejeti delček vaše dohodnine 
kot donacijo za razvoj projekta Skupaj 
za zdravje človeka in narave. 

Morda vas zanima, koliko svoje dohodnine lahko 
upravljate na takšen način?

Če prejemate 1.000 EUR neto prihodkov na me-
sec, na račun dohodnine plačujete približno 1200 
EUR na leto. Na to, kako bodo porabili 99,5 % tega 
denarja, ne morete vplivati. Odločitev o 0,5 %, kar 
znaša 6 EUR na leto, pa je v vaših rokah. To res ni 
veliko, kljub temu pa pri nas vsako „zrno” šteje … 

In tudi z malim znamo narediti veliko. 

Menimo, da je prav, da veste, kaj načrtujemo z de-
narjem, ki se bo enkrat v naslednjem letu stekel 
na naš naslov. 

1. Že dlje časa načrtujemo bolj dejavno širitev 
naših dejavnosti na področje otrok. Menimo, da 
je treba zagotoviti čim več vsebin v šolah, vrtcih, 
spodbuditi dejavnosti za starše ter objavljati čim 
več neodvisnih informacij, ki bodo staršem omo-
gočale lažjo izbiro. 

2. Drugo pomembno področje, na katerem želi-
mo narediti še več, je področje samooskrbe. Pred 
vsakim, ki se odloči za čim večjo samostojnost in 
samooskrbnost, se odpira veliko število konkre-
tnih vprašanj. Zato tudi na tem področju načrtu-
jemo več prispevkov, več dejavnosti, več delavnic 
in pobud. 

3. Mnogi med vami, ki berete naše novice, se vse 
bolj pogosto sprašujete, ali je služba, ki jo opravlja-
te, zares služenje človeku ali suženjstvo kapitalu. 
Mnogi bi začeli kaj drugega, pa ne veste, kako, s 
kom, kje, … Menimo, da bi dragocene informacije 
in pobude na tem področju omogočile, da se do-
bri ljudje z vizijo hitreje povežejo in svoje potenci-
ale uporabijo za nove, sveže in zdrave rešitve. 

Postopek doniranja poteka tako: 
1. Izpolnite svoje podatke na obrazcu, ki ga 

objavljamo na naslednji strani. 

2. V 3. koloni vpišite odstotek, ki nam ga želite 
donirati: 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 ali 0,5 %.

3. Če ste v tem letu ali prej že izpolnili podobno 
izjavo, bo davčna uprava kot veljavno 
upoštevala tisto, ki jo bo prejela zadnjo. 

4. Če bi želeli donirati večjemu številu 
upravičencev, potem dopišite tudi njihove 
podatke in vpišite odstotek, ki ga donirate 
njim 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 ali 0,5 %. 
Po zakonu skupni odstotek ne more biti večji 
od 0,5 % in n e manjši od 0,1 %. Torej lahko po 
0,1 % donirate največ petim organizacijam.

5. Če si premislite in se odločite svoj del 
dohodnine nameniti komu drugemu, bo 
davčna uprava upoštevala zadnji obrazec, ki 
ga boste poslali. 

6. Stran izrežite in jo prepognite, zalepite 
robove, nalepite znamko in oddajte na pošti. 

7. Če potrebujete obrazce tudi za prijatelje in 
družino, potem naslednjo stran fotokopirajte. 
Izpolnjene obrazce zapakirajte v kuverto in 
sami napišite naslov, ki je objavljen na strani 
20.

Hvala. 
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1. Prosimo, odrežite list iz revije. Hvala.
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2. Nazadnje prepognite tukaj in zalepite stranice z lepilom. Hvala.



Previdno pri 
kozmetiki iz lekarne
Že mnogokrat smo pisali, da naše presnove ne 
obremenjuje le tisto, kar pade v želodec, temveč 
tudi številni drugi vplivi, na katere morda niti ne 
pomislimo. Velik del kozmetike, ki jo nanašamo na 
kožo, ne pade sicer v želodec, temveč neposredno 
v krvni obtok. Če imate težave s prebavo, ki jih ni-
kakor ne morete urediti, je morda vzrok v preo-
bremenjenosti telesa s strupi, ki jih vsakodnevno 
nanašate nanj. Poskusite prešteti vse izdelke, ki jih 
dnevno uporabljate. Ni tako lahko, kajne? 

Mnogo ljudi kozmetične pripravke v najboljši 
veri kupuje v lekarni. „Dermatološko testirano“ in 
podobni napisi, skupaj z domnevno strokovnim 
svetovanjem, pogosto niso to, kar obljubljajo. To 
dokazujejo tudi zadnji testi kozmetike iz lekarn.

Izmed testiranih 38 kozmetičnih pripravkov (kre-
me za obraz, losjoni za telo, geli za tuširanje), ki 
jih je Ökotest tokrat poslal pod drobnogled, je le 
peščica takšnih, ki ne vsebujejo spornih sestavin. 
Oceno „zelo dobro” je prejelo le devet izdelkov. 
Pri ocenjenih kremah za obraz je skoraj tretjina 
prejela najslabši oceni. Skoraj polovica testiranih 
krem in losjonov je izdelana iz umetnih maščob 
(silikoni, parafini, naftni derivati), v večini izdelkov 
(z izjemo tistih z najvišjo oceno „zelo dobro”) pa 
je najmanj ena izmed naslednjih spornih sestavin: 
parfumi, dišave, policiklične mošusne spojine, 
PEG-derivati, parabeni, halogenorganske spojine, 
sporni UV-filtri, formaldehid in drugo.

Kljub temu da vsakdo računa na dobro strokovno 
podkovanost farmacevta, ki vam pripravek proda, 
pa ta najpogosteje izhaja le iz propagandnega 
materiala posameznega izdelka. Proizvajalci le 
redko objavljajo rezultate svojih raziskav v znan-
stvenih revijah.

Pred nakupom katerega koli izdelka v lekarni zato 
vedno preberite deklaracijo. Za lepo embalažo in 
spodbudnimi napisi pogosto tiči črv.

Za lažjo predstavo, kaj mislimo z zgornjo trditvijo, 
navajamo le dva primera:

Izdelek Reklama Sporne 
sestavine

Eucerin 
Aquaporin 
Active, bogata 
nega 

Optimalno vlaženje 
celo v globljih plasteh 
povrhnjice – za dol-
gotrajno navlaženo, 
gladko in voljno kožo 
ter svež videz.

PEG-derivati, 
maščobe na 
osnovi nafte, 
metilizotiazo-
linon

La Roche-Posay 
Hydraphase 
Intense Légère 
vlažilna krema

Revolucionarna 
vlažilna nega z inten-
zivnim delovanjem 
ponuja koži 24-urno 
vlaženje, svilnat 
občutek, gladkost in 
mehkobo.

Policiklične 
mošusne 
spojine, 
PEG-derivati, 
maščobe na 
osnovi nafte, 
formaldehid

Vir: Okotest 10/2012

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

koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov

Vabljeni na ekofejst 12., 13. in 14. oktober 2012

Zajčku Sladku namesto korenčka, fižola in zelja po 
glavi rojijo le sladkarije … Vse dokler ga ne zvije. 
Predstava je polna humorja, skušnjav, presene-
čenj, glasbe in plesa. Skozi zabavno interaktivno 
dogajanje se otroci dotaknejo pojmov ekologije, 
zdrave prehrane, pomena zmernosti, pomoči in 
sodelovanja. 

PETEK, 5. OKTOBER

TEČAJ REFLEKSOTERAPIJE 
(REFLEKSNA MASAŽA STOPAL 
IN DLANI) V KOPRU
Dijaški dom Koper, Cankarjeva ulica 5, Koper
85-urni tečaj v organizaciji Higeje, šole za maserje 
in terapevte, poteka med vikendom. Predavatelj 
na tečaju bo Ivan Založnik, fizioterapevt in manu-
alni terapevt. 

Cena celotnega tečaja je 730 EUR.  Prijavite se lah-
ko do 3. oktobra 2012. Prijave in info. na tel. št.: 01 
54 63 201, GSM: 041 540 942, www.higeja.si.

PETEK, 5. OKTOBER

TEČAJ KITAJSKE MASAŽE TUINA
Higeja, Ptujska ulica 19, Ljubljana
160-urni tečaj v organizaciji Higeje, šole za maserje 
in terapevte, poteka med vikendom. Predavatelji 
na tečaju so prof. dr. Li Furu, zdravnik kitajske 
tradicionalne medicine, Željko Radmanović, tu-
inolog, mag. Petar Papuga, zdravnik, spec. za 
akupunkturo, ter drugi odlični tuinologi. Prevod v 
slovenski jezik je zagotovljen.

Cena celotnega tečaja je 1.350 EUR. Prijavite se 
lahko do 3. oktobra 2012. Prijave in informacije 
na tel. št.: 01 54 63 201, GSM: 041 540 942, www.
higeja.si.

PETEK, 5. OKTOBER

TEČAJ ŠPORTNE MASAŽE
Higeja, Ptujska ulica 19, Ljubljana
45-urni tečaj, ki poteka čez vikend, organizira 
Higeja, šola za maserje in terapevte, vodi pa ga 
Jure Tušek, manualni terapevt in osteopat. 

Športna masaža je specializirana masaža, name-
njena tako rekreativcem kot vrhunskim športni-
kom. Tehnike se osredotočajo na posebne mišič-
ne skupine, ki so dejavne v posameznem športu.

Cena seminarja je 530 EUR. Prijavite se lahko do 3. 
oktobra. Prijave in informacije na tel. št.: 01 54 63 
201, GSM: 041 540 942, www.higeja.si.

TOREK, 2. OKTOBER

SKLOP DELAVNIC AROMATERAPIJE
Studio Magnolija, Trebinjska 3, Ljubljana, 
delavnice potekajo, med 17. in 20.30 uro
Naučite se praktičnih prijemov uporabe eteričnih 
olj za lajšanje različnih tegob, za dobro počutje in 
transformacijo. Cena celotnega seminarja je 185 
EUR, cena posamezne delavnice je 40 EUR 

Program delavnic: aromaterapija za ženske (2. 10.), 
aromaterapija za otroke (10. 10.), eterična olja in 
čustva (17. 10.), eterična olja za krepitev imunskega 
sistema (24. 10.), ublažimo stres z aromaterapijo (7. 
11.), eterična olja v gospodinjstvu (14. 11.).

Prijave in informacije: 040 802 636, nina@magno-
lija.si, www.magnolija.si.

ČETRTEK, 4. OKTOBER

PUTKA ZDRAVKA 
IN ZAJČEK SLADKO
Večnamenska dvorana Terme Zreče, v sklopu 
Tedna otroka, ob 17. uri
Se sprašujete, kako bi otrokom dopovedali, da 
preveč sladkarij povzroča težave zdravju? Če je 
tako, vam predlagamo, da si ogledate predstavo, 
ki vam bo pri tem pomagala. 

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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SOBOTA, 6. OKTOBER

SVEŽA HRANA TUDI POZIMI?
Naklo, OŠ Naklo,  Glavna cesta 47
16:00 – 18:00 predavanje – Samooskrba za 4 letne 
čase, predava Sanja Lončar. Praktične ideje, kako 
zagotoviti svežo hrano z lastnega vrta tudi pozimi 
in kako v živilih ohraniti čim več energije sonca, 
Vstopnina 5 EUR.

18:00 - 20:00 delavnica – preprosti načini shranje-
vanja živil s katerimi ohranimo več energije živil. 
Kako vlagamo v soli, kako kisamo v kozarcu, kako 
sušimo? Delavnico vodita: Sanja Lončar in Lojzika 
Škarič. Kotizacija 12 EUR. Obvezne prijave na 041 
770 120 ali na delavniceszz@gmail.com

NEDELJA, 7. OKTOBER

ZAKAJ PRIHAJA DO 
SPOROV MED GENERACIJAMI?
Žalec, Ekomuzej, ob 10.30 uri
„Povem vam, moja hči dela vse po svoje. Odkar je 
shodila, ji ne gre prav nič dopovedati.”

„Sin se z menoj ne pogovarja že vrsto let. Pravijo, 
da je to normalno, puberteta in to …”

Ko na takšen način pogovor in odnos zamre, oveni 
še tako živahno življenje, ne glede na starost. Starš 
in otrok se tako postopoma ločujeta od samega 
sebe in drug od drugega. Ali so medgeneracijski 
prepadi zares nekaj običajnega in naravnega? Ali 
je odnos zares tako drugačen zaradi hitrega ra-
zvoja družbe in njenih tehnoloških pritiklin? Ali je 
to zares vzrok nerazumevanja med generacijami? 
Poiščimo odgovore skupaj.

Vabimo vas na predavanje in razpravo z Rajkom 
Škaričem. Vstopnina: 5 EUR.

NEDELJA, 7. OKTOBER

GLOBALNA PREHRANSKA 
KRIZA IN IZHOD IZ NJE
Sorško polje, turistična kmetija Na poljani, 
Meja 7, Mavčiče, ob 14.00 uri
O treh naravnih virih, ki opredeljujejo nacionalno 
varnost (rodnost prsti, zadostne količine vode in 
ohranjena pestrost historičnih sort kulturnih ra-
stlin) in o skrajšani poti med »vilami kmeta in vi-
licami meščana« bo govoril Anton Komat. Po pre-
davanju boste pri ekoloških kmetih z Gorenjske in 
okolice lahko kupili ozimnico. Ponudbo si lahko 
ogledate na spletni strani www.sorskopolje.si in si 
večje količine naročite. Informacije: 041 348 199

Organizira Društvo Sorško polje in Turistična kme-
tija Na poljani

NEDELJA, 7. OKTOBER  

SPOZNAVNO SREČANJE  
Pleše 11, nad Škofljico pri Ljubljani, kmetija V 
pravljici, ob 15. uri
Vodi/predava: Jasna Martinjak

Spoznavno srečanje FB skupine „Pomoč na 
domu, posestvu in kmetiji” Zavoda Rodna Zemlja.  
Prispevek: 3 EUR. Informacije: 041 790 757, info@
rodnazemlja.si. Organizira: Zavod Rodna Zemlja.

PONEDELJEK, 8. OKTOBER

ZAKAJ PRIHAJA DO 
SPOROV MED GENERACIJAMI?
Maribor, OŠ Prežihovega Voranca, 
Gosposvetska 10, ob 18. uri.
Vsebina predavanja bo enaka kot 7. oktobra. 

Predaval bo Rajko Škarič. Vstopnina 5 EUR.

SREDA, 10. OKTOBER

SVEŽA HRANA TUDI POZIMI?
N. Gorica, Obrtni dom, Gradnikove brigade 6,  
ob 17. uri
Vse več ljudi se ukvarja s tem kako konzerivati 
hrano.Ali to lahko naredimo tako, da ohranimo 
energijo v njej? Kako imeti na razpolago živo hra-
no tekom celega leta? Predavala bo Sanja Lončar. 

Organizira Ajda Goriška, sekcija Dobra misel

ČETRTEK, 11. OKTOBER

KAKO „BRATI” NARAVO?
Domžalski dom v Domžalah, Ljubljanska 58, 
ob 19. uri
Naši predniki niso brali knjig in brskali po inter-
netu. Brali so naravo in ta jim je povedala, več kot 
nam danes lahko povedo šole in strokovnjaki. Ali 
lahko obudimo svojo zmožnost, da prisluhnemo 
neposredno naravi? Ali to zmorejo vsi? Kako za-
četi? Odgovore na ta vprašanja bomo poiskali v 
družbi Sanje Lončar. Organizira Ajda Domžale.

ČETRTEK, 11. OKTOBER

MALA ŠOLA AYURVEDE  
Biotehniški center Naklo, Strahinj 99, Naklo 
Ayurveda je indijska znanost o življenju in 
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Informacije na: franci.vehar@gmail.com.

PETEK,12. OKTOBER

KREME OD A DO Ž
Studio Magnolija, Trebinjska 3, Ljubljana, od 
17. do 20.30 ure
Ste poskusili celo paleto krem, pa še niste našli 
prave zase? Na tej delavnici se boste naučili izde-
lovati recepture, prilagojene tipu kože vsakega 
posameznika. Predstavili bomo sestavine, ki jih 
uporabimo v oljni in vodni fazi ter proučili emul-
gatorje, antioksidante in konzervanse. Na delavni-
ci bomo izdelali bogato hranljivo in lahko vpojno 
kremo za obraz. Cena: 55 EUR.

Informacije in prijave: Nina Medved, 040 802 636, 
nina@magnolija.si, www.magnolija.si.

PETEK, 12. OKTOBER

TEČAJ REFLEKSOTERAPIJE
Higeja, Ptujska ulica 19, Ljubljana
85-urni tečaj v organizaciji Higeje, šole za ma-
serje in terapevte, poteka med vikendom. 
Predavateljica na tečaju bo Nada Tomazin - Dokl, 
refleksoterapevtka. 

Cena celotnega tečaja je 730 EUR. Prijavite se lah-
ko do 10. oktobra. Prijave in informacije na tel. št.: 
01 54 63 201, GSM: 041 540 942, www.higeja.si.

PETEK, 12. OKTOBER

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 in 
osteopat. 

Cena celotnega tečaja je 550 EUR. Prijavite se lah-
ko do 10. oktobra. Prijave in informacije na tel. št.: 
01 54 63 201, GSM: 041 540 942, www.higeja.si.

SOBOTA, 13. OKTOBER  

SREČANJE MOREBITNIH 
EKO SOSTANOVALCEV 
Visoko 138, zavod Rodna Zemlja, od 15h do 18h
Vodi/predava: Jasna Martinjak. Predstavitev ak-
tualnih nepremičnin za skupinski in individualni 
nakup. Prispevek: 5 EUR. Informacije: 041 790 757, 
info@rodnazemlja.si.

Organizira: Zavod Rodna Zemlja.

dolgoživosti, ki poudarja, da je znanje pacienta 
pomembnejše od znanja zdravnika. Priznava, da 
smo si ljudje med seboj različni in če želimo ohra-
njati zdravje, moramo upoštevati načela prehra-
njevanja, telesne vadbe, dnevne rutine in spro-
ščanja, ki ustrezajo našemu energijskemu profilu. 
Na 10 četrtkovih srečanjih Male šole ayurvede 
se boste naučili tisočletja stare izkušnje prena-
šati v vsakdanje življenje. Vodi: Andreja Koprivec 
(Društvo Prvi korak).

Informacije: (04) 277 21 20, 041 499 934, tecaji@
bc-naklo.si, www.bc-naklo.si.

ČETRTEK, 11. OKTOBER

ALI SEM V PRAVI SLUŽBI?
Ljubljana, Dvorana ob poslovni stavbi 
Sanolabor, Leskoškova 4, ob 18. uri
Zakaj danes ljudje niso zadovoljni s svojo službo? 
Ali je težava v družbeni ureditvi, turbo kapitaliz-
mu, globalizaciji, neustrezni izobrazbi, slabi plači? 
Ali je tako v vseh državah? In če ni, v čem so razli-
ke? Zakaj so, na primer, v nekem podjetju in celo 
na istem delovnem mestu eni zadovoljni, drugi pa 
ne? Delo predstavlja največji del našega aktivne-
ga življenja. Zato je vredno spoznati svoj odnos 
do njega in odkriti priložnosti za bolj izpolnjeno 
življenje. Predava Rajko Škarič. Vstopnina 8 EUR.

PETEK, 12. OKTOBER

PRIPRAVLJENI NA ZIMO?
Ekofejst, Velika Pirešica pri Žalcu, od 17. do 
19. ure
Kaj so najbolj pogoste napake, ki jih počnemo v 
upanju, da bomo okrepili imunski sistem?

Kako se znajti v poplavi različnih prehranskih do-
polnil? Kaj imamo na voljo brezplačno? Kaj lahko 
ustvarimo poceni? O praktičnih rešitvah, s kateri-
mi bomo ohranili in okrepili imunski sistem, bo 
predavala Sanja Lončar.

Vstopnina: 5 EUR. Organizira društvo LaVita.

PETEK,12. OKTOBER

PRVO SREČANJE S 
FRANCIJEM VEHARJEM 
Čebelarski center ČRIC (Rožna dolina), Lesce, 
od 18. do 20. ure
Ogled filma o življenju čebele. Kaj vsebuje med, 
pridelan po biološko-dinamični metodi in kaj v 
konvencionalni- klasični metodi? Predaval bo 
Franci Vehar. Dobrodošel prostovoljni prispevek.

koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov koledar dogodkov
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TOREK, 16. OKTOBER 

NARAVNA KOZMETIKA 
IZ DOMAČEGA LONCA 
GEP-ART (www.naravna-darila.si), Mala vas 
29, Ljubljana, od 17. do 20. ure
Vodita: Gregor Sojer & Nada Demšar 

Ker povprečna ženska, stara 30 let, na leto po-
rabi tudi do 5 kg kozmetike in ker se okoli 60 % 
škodljivih snovi skozi kožo absorbira v telo, se 
naučite sami izdelati naravno zeliščno kozmetiko 
zase in za svoje bližnje. Na delavnici pregledamo 
najbolj uporabna zelišča v kozmetiki, pripravo 
maceratov, tinktur in izdelamo: ognjičevo mazilo 
in mazilo iz smrekove smole, negovalni balzam za 
ustnice, kopalno sol, deodorant in naravno zobno 
kremo. Izdelke prejmete za domov, prav tako tudi 
pisno gradivo in dodatne recepte za ustvarjanje. 
Vabljeni pa tudi na ostale ustvarjalne delavnice v 
naši ponudbi: Izdelajmo naravna rastlinska trda 
mila; Naravna tekoča mila, peneče kopalne kro-
gle in masažne ploščice ter Oblikovanje unikatnih 
dišečih svečk. Več informacij na www.naravna-da-
rila.si. Prispevek: 39 EUR. Prijave sprejemamo na: 
info@naravna-darila.si ali 031/216-756.

NEDELJA, 21. OKTOBER  

SVETLA VEST 
Visoko 138, zavod Rodna Zemlja, ob 15. uri  
Vodi/predava: Jasna Martinjak.

Ob ogledu filma Svetla vest ruske Rodovne šole 
pogovor osnovnošolcev in dijakov na temo 
„Kakšno šolo si želim”. Informacije: 041 790 757, 
info@rodnazemlja.si.

Organizira: Zavod Rodna Zemlja.

PETEK, 26. OKTOBER

TEČAJ HAVAJSKE 
MASAŽE LOMI LOMI
Higeja, Ptujska ulica 19, Ljubljana
2-dnevni tečaj, ki poteka čez vikend, organizira 
Higeja, šola za maserje in terapevte, vodi pa ga 
Dejan Gjorjievski, tuinolog, manualni terapevt.

Havajska masaža Lomi Lomi je globoko sprošču-
joča masaža. Masaža se izvaja nežno, toda globo-
ko, s počasnimi, ritmičnimi gibi. Zelo je učinkovita 
pri odpravi stresa, glavobola, duševne stiske in 
napetosti v telesu.

Cena seminarja je 250 EUR in vsebuje 20-odstotni 
DDV, organizacijo in izvedbo programa ter učno 

gradivo.

Prijavite se lahko do 26. oktobra 2012. Prijave in 
informacije na tel. št.: 01 54 63 201, GSM: 041 540 
942, www.higeja.si.

PETEK, 26. OKTOBER

TEČAJ MASAŽE NA STOLU
Higeja, Ptujska ulica 19, Ljubljana
3-dnevni tečaj masaže na stolu poteka med vi-
kendom v organizaciji Higeje, šole za maserje 
in terapevte. Predavatelj na tečaju bo Željko 
Radmanović, tuinolog manualni terapevt in 
osteopat. 

Gre za učinkovito masažo na ergonomsko obli-
kovanem stolu. Pri masaže se uporabljajo tehnike 
kitajske, havajske in japonske masaže.

Cena tečaja je 250 EUR. Prijavite se lahko do 26. 
oktobra 2012. Prijave in informacije na tel. št.: 01 
54 63 201, GSM: 041 540 942, www.higeja.si.

SOBOTA, 3. NOVEMBER

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE: 
IZKOPAVANJE ROGOV S KREMENOM
Breg pri Žirovnici, Domačija Vočne, od 15. do 
16. ure
Organizira: Društvo Ajda Gorenjska.

PETEK, 9. NOVEMBER

TEČAJ LIMFNE DRENAŽE
Higeja, Ptujska ulica 19, Ljubljana
45-urni tečaj limfne drenaže, ki je manualna me-
toda stimuliranja limfnega žilnega sistema, po-
teka med vikendom v organizaciji Higeje, šole 
za maserje in terapevte. Predavatelj na tečaju bo 
Jure Tušek, manualni terapevt in osteopat. 

Cena tečaja je 530 EUR. Prijavite se lahko do 07. 
novembra 2012. Prijave in informacije na tel. št.: 
01 54 63 201, GSM: 041 540 942, www.higeja.si.

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

ŠOLA ZA EVOLUTIVNO NATUROPATIJO
  Štiriletni program izobraževanja iz
  naturopatije in psihosomatske podpore

NOVA GORICA

Informacije: www.naturopathia.si; info@naturopathia.si; 041/440 482, 041/209 307

Vpisuje v 1. letnik
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Semenski prihranki
Besedilo: Sabina Topolovec

Predpostavljamo, da ste v naših novicah 
že veliko brali o pomembnosti iskanja in 
lastne vzgoje avtohtonih semen. Mnogi 
smo jih v tem letu pridno izmenjevali, 
nakupovali in celo pridelovali.

Zdaj, ko se sezona na vrtu počasi končuje, je čas, 
da tudi svojo semensko banko pripravimo za 
prezimitev. 

Dobra novica je ta, da imajo kakovostna semena, 
če jih ustrezno shranimo, dolgo življenjsko dobo. 
Če se torej tega lotite resno, vam jih naslednjo 
pomlad ne bo treba veliko kupovati. Ker so ka-
kovostna semena vse dražja, bo tudi prihranek 
občuten. 

Če pa ste semena pridelovali, je dobra novica ta, 
da ob ustreznem shranjevanju ne bo treba vsako 
leto semeniti enakih rastlin, s čimer na vrtu prihra-
nimo veliko prostora. 

Kam po pozabljeno znanje?
Gotovo je naslovov, na katere se lahko obrnete z 
vprašanjem o ohranjanju semen, nekaj tudi v vaši 
neposredni okolici. Samoukom pa bo v pomoč 
tudi izjemen priročnik Handbuch Samengärtnerei 
(avtorji: Andrea Heistinger in avstrijsko ter nem-
ško Združenje za ohranitev semen Arche Noah in 
Pro Specie Rara), na žalost na voljo le v nemškem 
jeziku. Nekaj koristnih nasvetov si za nadaljevanje 
članka izposojam prav v navedenem priročniku, ki 

je bil obenem nagrajen z imenovanjem Najboljša 
knjiga za vrtnarje. 

Shranjevanje semen
Seme uspešno shranimo, če je zelo dobro posu-
šeno: bolj kot je suho, dlje ohrani kaljivost. Seme 
pred shranjevanjem nikakor ne sme biti vlažno in 
mrzlo, saj bi v tem primeru splesnelo. 

Shranjujemo ga v posodi, ki dobro tesni. Za ta na-
men so najbolj primerni stekleni kozarci. Leseni 
zaboji, najlonske in plastične vrečke, papirnate 
vrečke in kartonske škatle niso primerni, saj omo-
gočajo vstop vlagi in različnim škodljivcem.

Če seme nima stika z zrakom, se počasneje stara. 
Pomembno je tudi, da ga zaščitimo pred svetlobo 
in prevelikimi temperaturnimi razlikami.

Primeren je hladen in temen prostor, optimalna 
temperatura med 0 in 10 stopinj Celzija. Odlično 
je, če je temperatura čim bolj konstantna. 

Če je seme dobro posušeno (to dosežemo, če 
ga vsaj en teden držimo v suhem prostoru, ko 
začnemo prostore ogrevati), ga lahko tudi zamr-
znemo. Tako jih lahko ohranimo tudi desetletja. 
Zamrzovanje semen, ki imajo višjo vlažnost, pa jih 
bo poškodovalo. 

Življenjska doba posameznih semen

Melancani 6 let in več
Cvetača 6 let in več 
Brokoli 6 let in več 

Kolerabica 6 let in več 
Paradižnik 6 let in več

Blitva 6 let in več
Rdeča pesa 6 let in več

Sončnice 6 let in več
Brstični ohrovt 6 let in več

Repa 6 let in več
Kitajsko zelje 6 let in več

Koleraba 6 let in več
Gorčica 6 let in več

Redkev, redkvica 6 let in več
Rukola 6 let in več

Vrtna kreša 6 let in več
Pira 6 let in več

Ječmen 6 let in več
Oves 6 let in več

Rž 6 let in več
Belo in rdeče zelje 4-6 let

Ohrovt 4-6 let
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Kumare 4-6 let
Melona, lubenica 4-6 let

Motovilec 4-5 let
Špinača 4-5 let

Fižol 4-5 let
Grah 4-5 let
Soja 4-5 let

Čičerika 4-5 let
Leča 4-5 let
Ajda 4-5 let

Rabarbara 4-5 let
Solata, endivija, radič 4-5 let

Artičoka, kardij 4-5 let
Buče 4-5 let

Paprika, čili 4-5 let
Koruza 4-5 let

Proso 4-5 let
Beluši 4-5 let

Zelena 2-4 leta 
Koromač, gomolj 2-4 leta

Korenje 2-4 leta
Peteršilj 2-4 leta

Vrtni mak 2-4 leta
Čebula 2-3 leta

Por 2-3 leta
Drobnjak 2-3 leta
Pastinak 1 leto
Krompir 1 leto (gomolj)

Ste presenečeni? Naj vas krajši roki, ki so zapisani 
na semenskih vrečkah, ne prestrašijo. Proizvajalci 

ne smejo napisati daljših, saj ne vedo, v kakšnih 
pogojih jih boste shranjevali, zato zapišejo naj-
krajši varni rok. Če pa čim prej po nakupu kakovo-
stnih avtohtonih in ekoloških semen ta shranite v 
steklenih kozarcih in na ustrezni temperaturi, bo-
ste svoje zaklade lahko ohranili precej dlje, kot je 
zapisano na vrečki. 

Ne pozabite na steklenice zapisati letnico seme-
na, vrsto in osnovne podatke, ki vam bodo v po-
moč ob naslednjem sejanju. 

Prehitra zima ali 
prepočasne rastline?
Če vas je mraz prehitel in semena, ki jih želite 
vzgojiti, še niso dozorela, pomagajo nasle-
dnji napotki: 

Rastline spodbudite k temu, da izoblikujejo 
semena pod streho: celo rastlino izpulimo iz 
zemlje oziroma jo odrežemo in obesimo, da 
se suši pod streho. To je možno le tedaj, ko 
so semena že rumeno obarvana. Nekatere 
rastline lahko v skrajni sili rešimo, četudi ima-
jo šele zelena semena, npr. nezrele kobulnice 
(npr. gomoljni koromač, zelena, ...) ali križni-
ce (npr. brokoli). Te izkopljemo in presadimo 
v lončke ter počakamo, da dozorijo.

Okrogla miza Štafete semen
Štafeta semen, projekt Eko civilne iniciative 
Ekoci, v katerem je sodelovalo več tisoč ljudi 
in ki je zanetil val zanimanja za avtohtona in 
ekološka semena v Slovenji. Eko civilna inici-
ativa pa že načrtuje naslednje korake. 

Na oktobrskem Ekofejstu – festivalu izme-
njav znanja dobrih izkušenj in prijetnega 
druženja bodo 12.10.2012 organizirali okro-
glo mizo, na kateri želijo poudariti pomen 
dejavnega pristopa posameznika k lastni in 
širši samooskrbi. 

Predstavili bodo svoja prizadevanja ter po-
vabili predstavnike stroke in politike, da po-
vedo, kaj bodo storili za to, da bomo povečali 
samooskrbnost v Sloveniji in da v prihodno-
sti ne bomo lačni.

Predstavili se bodo tudi predstavniki 
Pozitivnih točk Šfafete semen, kjer so pote-
kale dejavnosti sejanja, izmenjave in hranje-
nja semen.

Pričakujejo pa tudi udeležbo predavateljev s 
prikazom dobrih praks iz tujine. Potekala bo 
tudi izmenjava semen na Oskrbovalnici.

Okrogla miza bo v stari Šoli v Veliki Pirešici 
1, Žalec. 

Več info. na: www.ekoci.si in www.lavita.si.

Ekipa Ekoci na obisku v VURS-u. Bodo semena 
iz semenske banke VURS-a zaživela na naših 
poljih in vrtičkih?
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Mastne laži o 
margarinah
Besedilo: Karmen Prah

Zgodba o margarinah se začne že sredi 
prejšnjega stoletja, ko so ameriški agro 
koncerni ugotovili, da imajo presežke 
soje, oljne repice in drugih surovin, ki so 
jih uporabljali za krmo ali pridobivanje 
olja. „Ali bi se lahko presežke dalo 
uporabiti za kaj bolj dobičkonosnega?” 
In tako je nastala margarina. 

Da bi se uveljavila na trgu, so morali v ZDA in na 
vzhodu „satanizirati” palmovo in kokosovo ma-
ščobo, v Evropi pa so morali očrniti mast in maslo 
kot nezdrave maščobe, ki ustvarjajo holesterol, 
redijo in škodujejo srcu. 

Kljub majavim dokazom o škodljivosti nasičenih 
maščob, (za večino danes celo vemo, da so bili po-
narejeni oziroma prirejeni po željah naročnikov) 
se je margarina uveljavila domala po vsem svetu. 

Obljubam, da gre za zdravo živilo, ker ne vsebuje 
holesterola in je izdelana iz nenasičenih olj, so do-
dali še prehransko trditev, da je margarina odličen 
vir vitaminov A, D in E. (Takrat še nismo vedeli, da 
ti vitamini v sinteznih oblikah bolj škodujejo kot 
pomagajo.)

Nato smo z zamudo 25 let izvedeli, kako škodljive 

so transmaščobne kisline. Barantanje med indu-
strijo in potrošniškimi organizacijami se je kon-
čalo, in sicer z dogovorom, da je za naše zdravje 
sprejemljiv do 1 % transmaščobnih kislin. 

V tej luči pa je odkritje potrošniških organizacij, da 
večina margarine na našem trgu vsebuje 15–25 % 
teh degeneriranih maščob, resno načelo zaupanje 
v margarine. (Revija VIP, 6/2004)

Industrija si je hitro opomogla in začela oglaševati 
nove margarine, ki naj bi bile zdrave, saj ne vsebu-
jejo transmaščobnih kislin. 

Ali so zdaj zares zdrave in 
vredne svojega denarja?
To vprašanje je pretežko za navadnega potrošni-
ka. Tudi besedila, ki so zapisana na embalaži, več 
skrijejo kot razkrijejo. Tako boste lahko, denimo, 
prebrali, da gre za rastlinske maščobe in olja, 
ne pa tudi, katerih rastlin in kako so te maščobe 
predelali. 

Na nedavno organiziranem prehranskem sejmu v 
Nemčiji smo zato izkoristili priložnost in se o tem 
pogovorili s strokovnjakinjo s področja tehnologi-
je margarin, z go. Andreo Dehn.

Ali se pri sodobnih margarinah še vedno upora-
blja postopek hidrogenizacije in ali je to obvezno 
zapisati tudi na embalaži?

Hidrogenizacija maščob, ki se uporabljajo v mar-
garinah, je še vedno dovoljena. 

To je pravzaprav eden izmed dveh procesov, ki ga 
uporabljajo proizvajalci klasičnih , da dobijo žele-
no trdnost in mazljivost klasične margarine. Ker so 
rastlinska olja, ki jih ti uporabljajo v tekoči obliki, 
sta hidrogenizacija oziroma strjevanje maščob ter 
transesterifikacija najcenejša postopka pridelave 
klasičnih margarin.

Hidrogenizacija oziroma strjevanje maščob je 
kemični proces, ki tekoča olja s pomočjo katali-
zatorja, visoke temperature in pritiska spremeni 
v trdne maščobe. Pri delni hidrogenizaciji nastaja 
veliko transmaščobnih kislin, ki višajo raven slabe-
ga holesterola. 

Če so maščobe delno hidrogenirane, je to po 
zakonu nujno zapisati na ovojnini. Če pa so ma-
ščobe popolnoma hidrogenirane, tega ni nujno 
zapisati, saj se s tem ustvarjajo popolnoma nove 
maščobe. Po hidrogenizaciji pa je treba maščobe 
še transesterificirati. 

Proizvajalci uporabljajo tudi zvijačo, da uporabi-
jo le transesterifikacijo. Tako lahko deklarirajo, da 
so njihove margarine „brez hidrogeniziranih ma-
ščob“. Ob tem pa zakonodaja ne zahteva, da bi se 
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postopek transesterifikacije navedel na ovojnini 
izdelka. 

Oba procesa, tako hidrogenizacija kot transeste-
rifikacija, nista dovoljena pri proizvodnji naravnih 
in ekoloških margarin. 

Večina potrošnikov ni seznanjena s procesom 
transesterifikacije. Nam lahko opišete, kaj je to in 
kakšne so morebitne posledice uživanja takšnih 
maščob?

Maščobe, ki jih ustvarijo s transesterifikacijo, ima-
jo popolnoma različno strukturo od naravnih ma-
ščob, zato jih naše telo ne prepoznava več. 

Še vedno pa ni povsem jasno, kakšne težave lahko 
to povzroča v naravni presnovi. 

Kako lahko potrošniki vemo, ali uživamo margari-
no, v kateri so maščobe transesterificirane?

Ker postopka ni nujno zapisati na embalažo, pri 
konvencionalnih margarinah tega ne moremo ve-
deti. Pri naravnih in ekoloških izdelkih pa ta teh-
nologija ni dovoljena. 

Kako se proizvajajo naravne margarine?

V Vitaquellu to dosežemo tako, da mešamo delež 
palmovega ali kokosovega olja, ki sta naravno tr-
dna, z visoko kakovostnimi hladno stisnjenimi olji, 
kot so sončnično olje in olje pšeničnih kalčkov. Le 
takšne margarine so zares brez kakršnih koli de-
generiranih maščobnih kislin in uporabniku nudi-
jo vse prednosti hladno stisnjenih rastlinskih olj.

Pri maščobah se pojavlja tudi vrsta E-jev in 
dodatkov. Kateri dodatki so najbolj pogosto 
uporabljeni?

V konvencionalnih margarinah konsistenco dose-
žejo s kemičnimi in fizičnimi procesi, ob tem pa se 
dodajajo tudi kemični emulgatorji in citronska ali 
mlečna kislina. 

Kaj pa uporabljajo pridelovalci naravnih margarin?

Pri proizvodnji margarine Vitaquell ne uporablja-
mo nobenih umetnih dodatkov oziroma E-jev. 
Dodajamo popolnoma naravne sestavine, kot so 
limonin sok, ki nadomešča citronsko kislino, ko-
renčkov izvleček ali sok zaradi naravne vsebnosti 
provitamina A in vitamina E ter naravni sončnični 
lecitin, ki ga potrebujemo za presnovo maščob v 
telesu. Taka margarina je popolnoma naraven iz-
delek in se nikakor ne more primerjati s klasičnimi 
industrijskimi margarinami.
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Uživajte zdravo, 
    uživajte odgovorno!
Uživajte zdravo, 
    uživajte odgovorno!

Odlične za zdrav zajtrk, primerne za vsak okus.
Izberite si svojo, vključite jo v prehrano!
Naj vam tekne in naj prija vašemu zdravju!

VITAQUELL - 
Edinstvene margarine 
iz hladno stisnjenih, 
nerafiniranih olj. 
Ne vsebujejo holesterola, 
hidrogeniranih maščob in 
transmaščobnih kislin.

Zastopa: Prema d.o.o. 1000 Ljubljana 
Majorja Lavriča 12 info@prema.si

Fauser Vitaquell 22506 Hamburg    
www.vitaquell.de info@vitaquell.de



Ocvrti sir in razkuhana 
zelenjava – ne, hvala!
Besedilo: Karmen Prah

Pogled na ponudbo zdravih obrokov 
v večini restavracij in okrepčevalnic je, 
blago rečeno, žalosten. Ocvrti sir, sojini 
polpeti iz zamrzovalnika, razkuhana 
zelenjava ali kakšne testenine, ki so jih 
polili z omako, iz katere so pred tem 
pobrali meso. 

In zakaj se v Sloveniji premika tako počasi?

O tem smo se pogovarjali z Janezom Čretnikom, 
enim izmed pionirjev slovenske eko ponudbe, ki že 
15 let neutrudno dela tudi na področju izobraževa-
nja kuharjev in gostincev v upanju, da se bo tudi pri 
nas končno premaknilo na bolje. 

Verjetno imate največ izkušenj na tem področju, 
zato nas zanima, kako vi vidite situacijo na podro-
čju ponudbe eko in brezmesnih jedi v gostinstvu?

V letošnjem letu mineva že 15 let, odkar smo 
začeli s prvimi seminarji o zdravi prehrani in pri-
pravi brezmesnih jedi v Sloveniji. V tem času smo 
za vrtce, šole, dijaške domove, bolnišnice in tudi 

hotelske hiše ter okrepčevalnice izvedli 87 izobra-
ževalnih seminarjev za profesionalne delavce v 
gostinskih obratih. Kljub vsem tem naporom pa se 
premiki na področju eko in bio odvijajo po polžje.

Kaj je po vašem mnenju glavni vzrok, zakaj ne gre 
hitreje?

Osnovna težava gostincev je, da nimajo osnovnih 
izobraževalnih programov v šolstvu, ki bi segali 
dlje od pečenk, golažev in pasulja s klobaso. Ni 
ne tradicije in ne zavedanja, kako pomembna je 
zdrava prehrana. Zlasti brezmesna hrana je večini 
gostincev tuja. Vse to vpliva na slabo ponudbo in 
izbor brezmesnih jedi ter posledično eko hrane. 

Ali je priprava zdravih obrokov dražja od tistih, ki 
so trenutno na repertoarju večine ponudnikov?

Eden izmed mitov, ki zavira razvoj v tem segmen-
tu, je ta, da zdravo hrano gostinci že od začetka 
vidijo kot dražjo. Kot primer mi seveda navajajo 
ekstreme v ceni eko zelenjave in določenih vrst 
mesa, ki jim pridejo prav, da se izognejo nakupu 
tudi ostalih eko izdelkov.

Celotni preračun cene obrokov pa pove, da so 
zdravi brezmesni obroki v povprečju od 25 do 35 %  
cenejši od mesnih obrokov, čeprav smo v surovi-
nah uporabili najmanj 75 % ekoloških živil. Razlika 
gre na račun sveže zelenjave ali sadja, ki ni vedno 
dosegljiva tudi v ekološki kakovosti.

Morda gostinci preprosto ne vedo, kako bi takšne 
jedi pripravili?

Tudi sami smo izhajali iz te predpostavke. 
Gostinsko osebje in tudi vodilni kader v gostinstvu 
so prepričani, da je zdrava in eko hrana predraga, 
neokusna in zapletena za pripravo. To so seveda 
tri največje laži, ki jih raznašajo med ljudi. Na naših 
seminarjih jim pokažemo prav nasprotno.

V okviru seminarja namreč pripravimo sliko jedi, 
normativ za pripravo, preračun cene, opis priprave 
jedi in seveda jedi z vsemi kuharskimi skrivnostmi 
dejansko tudi pripravimo. Z degustacijo hrane 
vseh udeležencev delavnice želimo razbliniti stra-
hove in tudi pokazati, kako okusne so takšne jedi.

In zakaj potem takšne jedi tako redko srečujemo v 
gostinski ponudbi pri nas?

Ali bo končno takšen krožnik za zdravje in vital-
nost nadomestil »zloglasni« vegetarjanski krožnik 
z ocvrtim sirom in polpetom, jajčko, pomfrijem in 
preveč kuhano zelenjavo?

Če bi radi preizkusili jedi za zdravje in vital-
nost ali kupili bistvene sestavine, obiščite 
stojnico Mediacor na sejmu Narava zdravje 
na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani od 
12. 10. 2012 do 16. 10. 2012.
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Če boste vprašali gostinsko osebje v šolah, zakaj 
ni več zdrave hrane in eko hrane na jedilnikih, 
vam bodo največkrat odgovorili, da otroci tega ne 
jedo, da starši zahtevajo samo mesne jedi in „pom-
frit“ in da je ta hrana tako ali drugače predraga.

Odgovor gostinskega osebja v hotelih in restavra-
cijah bo precej podoben, in sicer z dodatkom, da 
takšne hrane ljudje ne iščejo in ne naročajo.

V resnici potrošniki pogledamo, kaj ponujajo, in če 
ni ničesar sprejemljivega, naročimo kakšno solato 
ali nas drugič v tem lokalu ne bodo videli. Smo 
morda preveč tiho?

Tu ste na vrsti vsi tisti, ki si iz zavesti in zdravstve-
nih razlogov le želite tudi brezmesnih jedi in eko 
hrane, da jo izrecno zahtevate na jedilnikih in tudi 
na krožnikih. Povejte na glas, kaj si želite in kaj vas 
moti v ponudbi. 

Bodo spremembe v zakonodaji o zelenem naroča-
nju kaj premaknile na bolje?

Da ne bo pomote, kar nekaj je vrtcev, šol in tudi 
konvencionalnih gostinskih obratov, kjer si priza-
devajo ponuditi nekaj več tudi na tem področju, 
vendar pa je to precej kampanjsko in nesistematič-
no. V vsakem primeru manjka sistematični pristop, 
da državni uslužbenci ne napišejo samo smernic o 
zdravi prehrani, vsi ostali jih pa le preberejo.

V šolah in tudi v ostalih gostinskih obratih je tre-
ba teoretično in praktično izobraževati strokovni 
kader, tudi natakarje, da bodo znali jedi predsta-
viti gostom. V šolah pa je treba delati z učitelji in s 
starši, da bodo vedeli, zakaj in kaj bo na jedilnikih 
v prihodnje. Na področju zakonodaje se je uradno 
z zakonskimi predpisi o naročanju in pravilniku o 
„ekoloških otokih“ v hotelih s 4 in 5 zvezdicami 
nekaj premaknilo na bolje, vendar je uveljavitev 
tega na terenu dejansko bolj simbolična in še več-
krat zlorabljena. Na primer, postavijo napis bio ko-
tiček, izdelajo lepo dekoracijo in na prt postavijo 
dva izdelka.

Kako ocenjujete priložnosti, ki jih ponujajo 
razpisi?

Slovenska zakonodaja dovoljuje, da se v isti koš 
meče naročanje integrirano pridelane hrane in 
ekološko pridelane hrane, česar Evropa ne pozna. 
S tem se dejansko zavira uveljavitev eko živil, saj 
cenovno ne morejo konkurirati živilom iz integri-
rane pridelave. V vrtcih in šolah sosednjih držav 
Italije, Avstrije in tudi Nemčije imajo dežele pred-
pisano od 30 do 50 % ekoloških sestavin v jedil-
nikih. Pri nas je tega 5 % ali 10 %. V praksi pa še 
precej manj.

Druga težava pa je zapletenost naših razpisov. Da 
bi se proizvajalci ali prodajalci eko hrane lahko 
prijavili na razpise, morajo zadostiti neštetim zah-
tevam, ki zahtevajo strokovna znanja, čas in tudi 
denar že ob sami prijavi na razpis. Če je vrednost 
naročila med 500,00 EUR in 2.000,00 EUR za ce-
lotno leto, se seveda ne izide, da bi se na takšen 
razpis sploh prijavljali.

Vrtci in šole imajo sicer možnosti naročati tudi po 
naročilih male vrednosti, vendar tega skorajda ne 
uporabljajo.

Dragi bralci, zdaj ste na vrsti vi. Zakaj ne bi 
zahtevali bolj zdravih jedi za svoj denar? Zakaj ne 
bi izrecno zahtevali, da nam jedi ne pogrevajo v 
mikrovalovkah, da nam zelenjave ne razkuhajo in 
pol kuhanih testenin ne dokuhavajo? Ne pozabite 
– kar plačujemo, to tudi podpiramo. 

Vsi, ki bi si želeli naučiti pripravljati okusne 
brezmesne jedi, ali vas zanima priprava sladic 
brez greha, pošljite svojo prijavo za delavnice 
na email: mediacor.celje@siol.net

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

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

Predstavitev gospodinjskih aparatov  na sejmu Narava zdravje v 
Ljubljani in trgovini ZDRAVO na Aškerčevi 14, Celeiapark v Celju.

Zdrava hrana je še kako okusna!
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To ni hrana za otroke!
Besedilo Sabina Topolovec

Se tudi vam dogaja, da s tem, ko se svo-
jemu otroku trudite zagotoviti kakovo-
stno hrano, postajate tarča zmajevanja 
z glavo? Kako je mogoče, da še vedno 
toliko ljudi verjame v pravljico, da bodo 
drugi poskrbeli za naše zdravje oziroma 
zdravje naših otrok? Starši, zbudite se!  
Vsi vzvodi so (samo) v vaših rokah!

Precej kričav uvod, mar ne? Povečini pa se vse 
skupaj prične precej pravljično:

Na klopci je sedela prelepa noseča ženska. Z rahlo 
priprtimi očmi se je božala po trebuščku, med-
tem ko se je ob nežnem plapolanju prijetnega 
jesenskega vetrca sanjavo predajala sliki svojega 
pričakovano popolnega dojenčka. Čez štirinajst 
tednov sta z ljubečim možem ponosno zrla v tisti 
hip rojeno bitjece, kmalu zatem pa ...

... neutolažljiv jok pri dojenčkih.
V roku meseca ali dveh scenarij postane podoben 
pri večini mamic. Otročki, zaripli v glavo, ure in 
ure jokajo, nemočni starši pa brezglavo presku-
šajo vsa mogoča zdravila proti otroškim kolikam, 
mnogi se ponje odpravijo celo čez mejo. Rezultat 
je povečini brezuspešen. To je zdaj tudi uradno 
potrjeno. Nemški Ökotest je testiral šest različ-
nih pripravkov, najvišja ocena je bila zadostno. 
Na tem mestu naj omenim le dva pripravka, ki 
jih pozna večina mamic: kapljice Sab Simplex (na 
voljo v slovenskih lekarnah) in kapljice Lefax (lah-
ko jih kupite, npr., v Nemčiji). Ne le, da ti pripravki 

krčev ne odpravijo, v njih so pogosto sporne se-
stavine, tako, na primer, natrijev benzoat, konzer-
vans, ki utegne izzvati alergije, ali dodatki v obliki 
umetnih arom in sladil, za katere lahko zaenkrat 
le ugibamo, kako vplivajo na drobcena bitjeca. 
Morda bi bilo bolje poiskati vzrok za jok dojenčka, 
ki včasih sploh ni povezan s prebavnimi krči. Ali 
ste tudi vi opazili, da so otroci mirnih, prisotnih 
staršev bolj umirjeni in da manj jokajo? Mamice, 
ki se znajo prepustiti čarobnosti trenutka tukaj in 
zdaj, na svojega otročička skrbno pazijo že med 
nosečnostjo, zdrava prehrana med nosečnostjo in 
med dojenjem pa v veliki meri prav tako vplivata 
na pojav neprijetnih bolečin v trebuščku. 

Dojenje je najboljša hrana za dojenčka
Različne smernice priporočajo različno dolgo 
dobo izključnega dojenja, slovenski pediatri do-
jenje kot dopolnilno hrano svetujejo do dopol-
njenega prvega leta otrokove starosti, Svetovna 
zdravstvena organizacija do dveh let, vendar ta 
podatek povečini vedo le mamice, ki dojijo do 
drugega ali tretjega leta ali morda še dlje. Prav 
podaljšano dojenje v našem okolju pogosto ve-
lja za enega izmed pogostih razlogov za neodo-
bravanje bližnje okolice. Na tem mestu se mi zdi 
zanimiv predvsem podatek, da v slovenskih po-
rodnišnicah zelo podpirajo dojenje, kar je sicer 
pohvalno, prav ničesar pa ne slišimo o prehrani 
ali življenjskem slogu doječe mamice, čeprav je 
znano, da tako hrana kot tudi zdravila, kozmetika, 
kajenje in ostali škodljivi vplivi prehajajo v materi-
no mleko. Dojenčki imajo poleg prebavnih težav 
vedno pogosteje tudi kožne alergije, ki pa veliko-
krat izzvenijo, ko mati dojenje opusti. Vse to seve-
da pod pogojem, da pri negi otrok uporabimo le 
popolnoma naravno kozmetiko.

Dodajanje hrane v drugi polovici prvega 
leta oziroma po dopolnjenem prvem letu
Tudi tu je presenetljivo, da začetna vnema in 
spodbuda k dojenju povsem usahne, ko je govo-
ra o drugi hrani. Pojmi, kot so naravno, ekološko, 
nepredelano, doma pripravljeno in podobno, sko-
rajda ne obstajajo. Zato pa v zloženkah, s katerimi 
nas obložijo v posvetovalnici ali že prej v porodni-
šnici, med drugim predlagajo jajca, dodatno obo-
gatena z omega 3 maščobnimi kislinami (le kako 
naj bi to storili pri domačih kokoših?), ali posneto 
mleko (torej nujno industrijsko obdelano) ali že 
pripravljene riževe kosmiče iz škatlice in podobno. 
Številne mamice vse prepogosto ponujajo tudi 
pripravljeno hrano iz kozarčkov. Če mati otroka 
ne doji več, že v prvem letu okusi celotno paleto 
denaturirane hrane, posledice pa so običajno že 
vidne. 
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Katero hrano imajo otroci najraje?
Verjetno je težko posploševati, pa vendar se teh-
tnica močno nagiba k presladkim, preslanim in 
premastnim jedem. Iz slovenske raziskave, opra-
vljene med leti 2003 in 2005, med drugih izhaja, 
da je pogostost čezmerne prehranjenosti in de-
belosti že pri pet let starih otrocih okrog 20-od-
stotna. Če vemo, da prav iz debelosti pogosto 
izhajajo hude bolezni, kot so diabetes tipa II, kar-
diovaskularne bolezni in povišan krvni pritisk – in 
to že pri majhnih otrocih – ter da prekomerna te-
lesna teža zelo močno poveča tveganje za rakava 
obolenja, je skrajni čas, da svojemu otroku čim 
prej privzgojimo ljubezen od prvinskih okusov 
hrane. Hrenovke in drugi mesni izdelki, sladki čo-
koladni namazi, sladkane pijače, sladkani kosmiči, 
sladkarije, ves beli sladkor in izdelki iz bele moke, 
ocvrta hrana, hrana ponudnikov hitre prehrane in 
podobno ne spadajo na otroški jedilnik. 

Najbolj nemogoč izdelek leta
Nemško združenje Foodwatch vsako leto izglasu-
je prehranski izdelek leta, ki po njihovem mnenju 
najmočneje zavaja javnost. „Prestižni“ naslov si je 
letos prislužil Hippov instant sadni čaj za otroke 
po 12. mesecu starosti, leto prej pa so z njim okro-
nali podjetje Ferrero in njihovo mlečno rezino 
Kinder Milchschnitte. Na www.abgespeist.de si 
lahko ogledate neuspelo akcijo predaje nagrade 
vodstvu podjetja, v kateri se zrcalita velika aro-
ganca in popolno nesprejemanje mnenja večti-
sočglavega prebivalstva, ki je navedena izdelka 
ocenila kot najbolj predrzno oglaševanje leta 
(poiščite pod: der goldene Windbeutel). Primerov 
zavajajočega oglaševanja je, kolikor želite. Naj vas 
spomnimo zgolj na močno oglaševane piškote 
Oreo, ki se namesto z 41 % sladkorja, 21 % ma-
ščob, 11 % nasičenih maščobnih kislin v 100 g pi-
škotov raje hvalijo s sloganom „mleku najljubši pi-
škot”, pa mleka dejansko v njih sploh ni. Testiranja 
nemškega Ökotesta so v njih našla tudi glicidil 
estre, za katere sumijo, da se v telesu spremenijo 
v rakotvorne glicidole. K skupni oceni nezadostno 
sta poleg tega prispevala tudi izjemno visoka ka-
lorična vrednost piškotov in povišana vsebnost 
akrilamidov.

Ali je res krivo le oglaševanje?
Verjetno bi bil najboljši nasvet, čeprav resnično ne 
maram posploševati, da ne kupujte hrane in pija-
če, ki jo oglašujejo po televiziji. Ključni poudarki 
kodeksa, sprejetega na 63. skupščini Svetovne 
zdravstvene organizacije, prepovedujejo trže-
nje visoko energijskih živil z majhno hranilno 
vrednostjo, ki vsebujejo veliko soli, sladkorja in 
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zelo dobro

Weleda Baby & Kind 
Calendula neparfu-
mirano olje za nego 

Izdano 11/2010

Nežna nega
za vašega otroka – od prvega dne dalje

Priporočilo št. 1 s strani 
babic (po podatkih neodvisne 

raziskave tržišča v Nemčiji)

Nežna nega z ognjičem za dojenčke in otroke 
naravne kozmetike Weleda. Koža malčkov je 
petkrat tanjša od kože odraslih. Zato Weleda 

uporablja samo čista rastlinska olja in rastlinske 
izvlečke iz kontroliranih bioloških nasadov. Vsi 

izdelki so popolnoma brez sintetičnih dišav, 
barvil in konzervansov ter brez sestavin na 

osnovi mineralnih olj. Primerno tudi  za najbolj 
občutljivo kožo in kožo z nevrodermitisom. Več 

informacij: www.weledababy.si



maščob, omejujejo oglaševanje takšnih živil med 
6. in 21. uro, prepovedujejo vključevanje zna-
nih oseb in risanih junakov v oglase, promocije 
z brezplačnimi darili in sodelovanje v nagradnih 
igrah, kjer so vključena tovrstna živila, ter prepo-
vedujejo posredno oglaševanje staršem. Lepo se 
sliši in papir vse prenese, resnično korist od zapi-
sanega pa si lahko obetamo, ko bo vlada sprejela 
ustrezne zakone, ko bodo proizvajalci živil v re-
snici ponujali izdelke, kot jih oglašujejo (najbolje 
upoštevaje pred leti predlaganega označevanja 

živil s semaforčkom – torej s količinsko navedbo 
vsebnosti sladkorja, soli in nasičenih maščob, ki 
so ga je spretno povozila priporočila GDA – pri-
poročene dnevne količine, ki jih le redko kdo pra-
vilno tolmači), in, zelo pomembno, ko bodo tudi 
potrošniki znali ločevati zrno od plev. Če je davek 
za slednje le dejstvo, da malo več časa preživite 
na svojem vrtu in v svoji kuhinji ter posledično 
manj časa v trgovini, pa vam bodo zanj hvaležni 
debelejša denarnica, predvsem pa bolj zdravi 
otroci.

Siti vsega ali eko siti?
Besedilo: Karmen Prah

Hitri ritem življenja narekuje prehra-
njevanje med tednom pretežno v 
restavracijah s hitro prehrano, menzah, 
picerijah, gostilnah, okrepčevalnicah, ob 
sendvičih itd.

Kje dobiti živo, zdravo, domače, dišeče kosilo, ki 
je po možnosti še iz ekoloških surovin? Ali preti-
ravamo, če želimo da nam ga postrežejo osebno, 
prijazno, … Vam je branje postalo zanimivo? To 
ni pravljica, to niso sanje, to je lahko resnično. V 
Ljubljani in okolici lahko računate na takšne obro-
ke in postrežbo. Obstaja kar nekaj podjetij, zavo-
dov, društev, skratka ljudi, ki si prizadevajo, da bi 
zadovoljili takšne potrebe. Nekaj smo preizkusili 
tudi sami.

V vegetarijanski restavraciji Govinda's najdete ra-
znolike okuse, ki so zapeljivi, eksotični, gurmanski. 
Njihova kuhinja temelji na izvornih tradicionalnih 
indijskih jedeh, ayurvedskih osnovah, s pridihom 
mediteranske in klasične kuhinje. Če nimate časa za 
obisk restavracije, vam hrano dostavijo na dom, na 
delovno mesto, če ste v Ljubljani oziroma okolici.

Pri Gurmami pripravljajo jedi iz visoko kakovostnih 
in svežih sestavin rastlinskega izvora, kadar je le 
mogoče, pa tudi iz ekološkega izvora. Njihove jedi 
ne vsebujejo sestavin živalskega izvora, belega 

sladkorja itd. Na spletni strani tedensko objavljajo 
jedilnike, tako da si lahko izbrano jed naročite na 
želeno lokacijo. 

Priljubljeno zatočišče za obed je tudi trgovinica 
in kavarna Bazilika. Ponudijo vam dnevno sveže 
panine, sezonske solate in juhice, presne sladice, 
kavo, naravne sokove, smoothije, ekološko sojino, 
ovseno in riževo mleko, ekološko ječmenovo kavo 
ter prijazno postrežbo. 

Po centru Ljubljane z ličnim vozičkom (domače 
izdelave) vozijo dnevne juhe. Vsak dan imajo raz-
lično ponudbo odličnih juh in juhic. Na vašo željo 
vam jih pripeljejo na dom, delovno mesto oziro-
ma če jih srečate, vam z juho postrežejo mimogre-
de, kar na poti. 

Nova pridobitev letošnjega septembra eko ku-
harije pa je podjetje Ekositi. Že samo ime vam 
pove, da bo vaš trebušček poln in ne boste lačni. 
Njihova kuharija ponuja kosila, ki so izključno iz 
ekoloških surovin in sestavin. Stavijo na slovenske 
pridelovalce in predelovalce. Kuhajo preproste, 
tradicionalne, ekološke jedi, ki so zaradi obilice za-
čimb polnega okusa in vonja. Spodbujajo upora-
bo pozabljenih menažk, lastnega pribora (krožni-
ki, vilice, žlice, noži). Če ne gre drugače, vam hrano 
pripeljejo v biorazgradljivi embalaži, iz trsnega 
sladkorja. Ne bojte se, jedi zaradi tega niso sladke!
Njihovo ponudbo si oglejte na www.ekositi.si.

V podjetju z dolgoletno tradicijo, Vivo catering, 
imajo tudi razvito linijo eko Vivo catering. Vse se-
stavine jedi vsebujejo sledljiva živila slovenskih 
proizvajalcev in ekoloških kmetij. Ob jedi navede-
jo izvor vseh sestavin, vključno s proizvajalcem in 
z lokacijo izvora. Jedi postrežejo na lesenih plo-
ščah in krožnikih slovenskega proizvajalca, ambi-
ent pogostitve pa prilagodijo eko zgodbi (leseni 
zabojčki, dekoracija s svežimi zelišči, rafija, …).

Pravijo, da je tam, kjer je volja, tudi namen/akcija. 
Nekaj takšnih kratkih zgodbic, kjer so ljudje že šli 
v akcijo, ste pravkar prebrali. 

Torej pojdite v akcijo tudi vi. Odločitev, kaj boste 
danes dali vase, je v vaših rokah! Pa dober tek!
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Eno jabolko na dan ...
Jabolko kljub poplavi eksotičnega sadja 
v trgovinah še vedno sodi med enega 
najbolj priljubljenih sadežev. Ob tem pa 
je eden najboljših sadežev za prebavila. 
Pestrost ponudbe na trgovskih policah 
je vedno manjša, tudi če iščete ekološko 
vzgojene sorte. Zdaj je pravi čas, da si 
naberete svoje – divje.

V mislih imam številne visokostebelne stare jabla-
ne, kakršne krasijo marsikateri travnik slovenskih 
vasic. Če ste pozoren sprehajalec, boste opazili, da 
sadežev pogosto nihče ne obere in da ti žalostno 
bogatijo le mater Zemljo. In takšne vam bo kmet 
zagotovo z veseljem podaril.

Če imate primeren prostor za skladiščenje, boste 
večino starih sort lahko uživali do sredine pomla-
di, potrebno je le večkratno prebiranje jabolk in 
sprotno izločanje nagnitih sadežev. Iz teh si lah-
ko iztisnete svež sok ali z dodatkom nekaj zelenja 
ustvarite čudovit kašasti sok. Stare sorte jabolk so 
nadvse okusne, zato jih čim več zaužijte kar celih, 
seveda pa si iz njih lahko pripravite tudi osvežujoč 
kompot ali čežano. Če nimate primerne kleti, lah-
ko jabolka posušite ali si iz njih naredite čežano 
ali skuhate odlično marmelado (še boljša bo z do-
datkom hrušk ali sliv). Ta drobcena jabolka se res 
ne bohotijo s pretirano lepim stasom, vendar pa 
bogastvo okusov in vitalnih snovi, ki so v njih, le 
težko najdemo v kateri koli sodobni sorti. Slednje, 
na žalost le z izjemo ekološko vzgojenih, še vedno 
močno obremenjujejo s sredstvi, ki so, kako iro-
nično, poimenovana sredstva za varstvo rastlin. 
Tudi v Sloveniji je tako, da na konvencionalno go-
jenih jabolkih skoraj brez izjeme najdejo ostanke 
večjega števila „zaščitnih sredstev”. Septembrski 
Ökotest največ previdnosti svetuje pri nakupu ja-
bolk iz Južne Amerike, pri katerih so odkrili celo 
paleto ostankov nevarnih pesticidov. 

TV-ODDAJA 
Oktobrska oddaja 
Zazdravje bo  
posvečena  
maščobam. Od zdaj naprej 
si lahko oddajo ogledate 12-krat na mesec 
na TV postajah RTS in TV Veseljak. 

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

Samooskrbni tudi v mestu?
Če ste do zdaj menili, da ne 
morete biti samooskrbni, 
ker živite v mestu, vam toplo 
priporočamo v branje knjigo 
Gojka Staniča „Sonaravni vrh 
na strehi”.

20 let dragocenih izkušenj, zelo 
natančni tehnični napotki in, kar je zelo po-
membno, merljivi uspehi vas bodo prepriča-
li, da je samooskrba dosegljiva tudi tam, kjer 
se vam je to zdelo „misija nemogoče”. 

Vas zanima, kako lahko na 86 kvadratnih me-
trih pridelate 325 kilogramov sadja in zele-
njave ter, kar je še bolj pomembno, imate na 
razpolago svežo hrano vse leto?

Knjigo „Sonaravni vrt na strehi” lahko naro-
čite na spletni strani www.gstanic.si. Na tej 
spletni strani objavljajo tudi novosti s tega 
področja in nove poskuse, s katerimi se go-
spod Stanič ukvarja. 

Kalčkova predavanja 
za nova spoznanja

Samopostrežna ekološka trgovina 
Kalček, Celovška 268, 1000 Ljubljana 

Informacije: na 0590 78 710 
Kalčkova predavanja za nova spoznanja se 

nadaljujejo tudi v oktobru. Več preberite na strani 
www.kalcek.si ali pišite na info@kalcek.si

Slikarski natečaj Luninega festivala
Na slikarskem natečaju Luninega festivala v 
Ljubljani (8. 9. 2012), so bile kot najlepše iz-
brane naslednje risbe:

1. Aurora Klančar, 
Jezero 1d,  
1352 Preserje
(risba levo)

2. Erika Čepin, 
Na Klisu 6B,  
1360 Vrhnika

3. Katarina Dovgan, 
Kržičeva 2,  
1000 Ljubljana

Nagrajenke bodo nagrade prejele po pošti.
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