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Pozdravljen bio prijatelj, 
 
ta e-knjiga je prišla v tvoje roke najverjeteje zato, ker imaš določeno 
zdravstveno težavo ali pa morda samo majhno tegobico, morda se 
slabo počutiš in ne veš zakaj. Veš pa, da želiš težavo odpraviti na 
naraven način. Morda iščeš rešitev zase ali pa svoje najdražje. 
 
E-knjiga, ki je pred teboj, opisuje najpogostejše zdravstvene 
težave 21. stoletja in predlaga naravne rešitve za njihovo 
odpravo. 

 
Vse moje misli se vrtijo okrog zdravja moje družine, prijateljev, 
znancev... in verjamem v 6 najboljših zdravnikov: sonce, voda, 
počitek, zrak, aktivnost in zdrava bio prehrana. Nikakor pa ne 
pozabljam na zdravje našega okolja, matere Zemlje. – vse to bi jaz 
ven dala – zato sta prva dva stavka naslednjega odstavka malo 
prilagojena  

 
Prepričana sem, da se v naročju matere Zemlje skrivajo rešitve za 
vse tegobe. 
Zato z darovi, ki nam jih daje narava, kuham za svoje najdražje in 
tako skrbim za njihovo zdravje. V e-knjigi boš pri skoraj vsaki 
bolezni oziroma težavi našel recept s sestavinami, ki odpravljajo 
posamezno težavo. 

 
E-knjigo sem napisala s prizadevanjem, da bi v njej našel naravne rešitve za svoje težave ali težave bližnje 
osebe. 
 
V kazalu na začetku poišči svojo težavo in si preberi nasvet za njegovo odpravo. Če težave ne najdeš v 
kazalu, ti je lahko v pomoč tabela na začetku, kjer so naštete zdravstvene težave ter naravne rešitve za 
njihovo odpravo. 

 
Srčno upam, da ti bo e-knjiga v pomoč. 
 
Za vsa dodatna vprašanja smo ti na voljo vse Normandistke v Normi. 
 
Z ljubeznijo, 
 

tvoja Norma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

POMEMBNO OBVESTILO 

E-knjiga in njena vsebina so samo priporočila in smernice, kako si lahko pomagate pri določenih 

zdravstvenih težavah na naraven način. Pred izvajanjem postopkov zdravljenja in pred uporabo hrane ter 

prehranskih dopolnil, se morate obvezno posvetovati s svojim zdravnikom. Za posledice, ki nastanejo 

zaradi uporabe nasvetov in prehrane ali  prehranskih dopolnil, ne odgovarjamo osebno ali kot pravna 

oseba.  
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Normina tabela za hitro iskanje 
naravnih rešitev  

TEŽAVA / 
NARAVNA 
REŠITEV  

         

Imunski sistem I Kono
pljino 
seme 
in 
protei
ni  

Ašvagan
da 

Acai  Camu 
camu  

Kakavov
o maslo  

Goji 
jagod
e 

Kokosov
o olje  

Kokoso
v 
sladkor 

Triphal
a 

Imunski sistem 
II 

Luku
ma 

Maqui Algi 
klorela 
in 
spirulin
a  

Konopljin
o olje       

Prebava I  Kono
pljino 
seme 
in 
protei
ni  

Pšeničn
a trava 
(ureja 
prebavo ) 

Acai 
(ureja 
prebavo)  

Mesquite 
(čiščenje 
prebavnega 
sistema, 
vsebuje 
vlaknine)  

Konoplji
no olje 

Goji 
jagod
e 
(uravna
vanje 
prebav
e)  

Konoplji
no olje 

Murve 
(diuretik, 
pospešuje
jjo 
prebavo)  

Konoplj
ino olje 

Prebava II Koko
sov 
sladk
or 
(boljša 
prebav
a 
hrane)  

Indijski 
oreščki 
(preprečuj
ejo drisko 
in izušitev)  

Inkovsk
e jagod 
e 

Kokosov
a moka  

Chia 
semena 
(urejanje 
prebave)  

Aloe 
vera  

Oves  Triplat  Angelik
a 
(pomirja 
krče, 
spodbuja 
prebavo, 
pomaga 
pri 
vetrovih) 

Prebava III Borov
nica 
(driska)  

Lipa  Melisa Aronija  Ognjič 
(razjede 
prebavil)  

Otrobi 
indijsk
ega 
trpotc
a 

Yacon v 
prahu 
(proti 
zaprtju)  

Ječmen
va trava  

 

Črevesje in 
črevesna flora I  

Spirul
ina ( 

rast 
koristni
h 
bakterij
)  

MSM 
(čiščene 
črevesja in 
spodbujanj
e 
metaboliz
ma)  

Triphal
a (čisti 

črevesesj
e) 

Rman 
(rane na 
dvanajsterni
ku, gastritis)  

Sladki 
koren 
(rane na 
dvanajstern
iku)  

Mandl
jevo 
olje 
(zakisa
no 
črevesj
e, 
alkalno
st) 

Aronija Oljčno 
olje  

Orehov
o olje 
(črevesn
a glora in 
metaboliz
em)  

Črevesje in 
črevesna flora II 

Alge 
Klorel
a 
(uravna
vajo 
črevesn
o floro)  

Grenivki
ne 
pečke  

Cimet 
(okužbe 
prebavil)  

      

Želodec  Vanilij
a v 
prahu  

Sladki 
koren 
(rane na 
želodcu)  
 

Kamilic
a 

Glina (čir 

na želodcu)  
Ingver 
(razdražen 
želodec, 
prebavne 
motnje, 
driska, 
bolečine v 
želodcu) 

Greni
vkine 
pečke  

Cimet 
  

Sladkorna 
bolezen I 

Črna 
kumin
a  

Oreh 
(tinktura
) 

Repine
c 

Triplat  Borovnic
a 

Kopri
va 

Oljka Pšeničn
a trava 

Ašvaga
nda 

Sladkorna Mesq Goji Kokoso Mandlji Indijski Inkov Kokosov Chia Maqui  
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bolezen II uite  
(nizek 
GI) 

jagode  v 
sladkor 

(GI = 0)  oreščki  ske 
jagod
e 

a moka  semena  

Sladkorna 
bolezen III 

Ječm
enova 
trava  

Kurkum
a  

       

Rak I Črna 
kumin
a 

Pšeničn
a trava 

Ašvaga
nda ( rak 

prsi, 
debelega 
črevesa 
in ledvic)  

Goba 
reishi 
(tumorji, 
tumorji na 
možganih, 
okrevanje 
po 
kempoterapi
ji, bolečine v 
zadnjem 
stadiju raka, 
rak jeter, 
ledvic, prsi 
prostate, 
vranice, 
trebušne 
slinavke) 

Kurkuma  Kokos
ovo 
olje  

Konoplji
no olje 

Mangov
o olje 

Laneno 
olje (rak 

prsi in 
črevesja) 

Rak II Oljčn
o olje 
(rak 
dojk)  

Acai 
(preventi
va)  

Camu 
camu 
(preven
tiva)  

Kakavov
o maslo  

Goji 
jagode 
(preventi
va) 

Mareli
čna 
jedrca 

Granatn
o jabolko 
(preventiva 
in kurativa, 
rak na prsih 
in prostati)  

Kakav v 
prahu 
(preven
tiva)  

Triphal
a 

Rak III Chia 
seme
na  

Alge 
Klorela  

Grenivk
ine 
pečke  

      

Srce in ožilje I Koko
sovo 
olje  

Konoplji
no olje  

Olje 
makad
amije  

Arganovo 
olje  

Oljčno 
olje 
(srce) 

Ingver Aronija ( 

arteroskler
oza, zdravi 
ožilje, 
uravnava 
krvni tlak)  

Spirulin
a 

Mesqiu
te 

Srce in ožilje II Camu 
camu  

Mandlji  Indijski 
oreščki  

Granatno 
jabolko  

Kakav Maqui  Alga 
Klorela 

Kurkum
a  

Slabokrvnost  Tripla
t  

Kopriva  Glina  Sezamov
o olje  

Aronija  Spiruli
na  

Pšeničn
a trava  

Camu 
camu 
(absorpcij

a železa)  

Ječme
nova 
trava  

Slabokrvnost II Melas
a 

       
 

Razstrupljanje 
telesa I 

Glina  Arganov
o olje  

Rdeča 
pesa  

Konopljin
o seme 
in 
proteini  

Alga 
Spirulina  

Pšeni
čna 
trava  

Camu 
camu  

Murve  Yacon  

Razstrupljanje 
telesa II 

Ječm
enova 
trava  

Alga 
Klorela  

Grenivk
ine 
pečke 

     
 

Kronična 
utrujenost I 

Alga 
Spirul
ina  

Pšeničn
a trava 

Ašvaga
nda 

Acai  Mesquite  Guara
na  

Kakav v 
prahu  

Triphal
a 

Maqui  

Kronična 
utrujenost II 

Greni
vkine 
pečke  

       
 

Gripa in prehlad Propo
lis  

Ameriški 
slamnik  

Črni 
bezek  

Lipa  Ingver  Greni
vkine 
pečke  

Cimet  
 

Bolezni dihal I Črn 
akumi
na 

Oves Sladki 
koren 
(kašelj)  

Timijan  Propolis  Ameri
ški 
slamn
ik  

Evkaliptu
s  

Kokoso
vo olje 
(pljučnica)  

Timijan 

Bolezni dihal II Koruz
ni 
kalčki 

Oljčno 
olje  

Orehov
o olje  

Ingver 
(izkašljevanj
e)  

Camu 
camu  

Ječm
enova 
trava  
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(seneni 
nahod 
in 
astma)  

Vnetje žrela Oreh  Propolis  Evkalip
tus  

Kokosov
o olje  

Grenivki
ne pečke 

    

Glavobol in 
migrena 

Mesq
uite  

Goji 
jagode  

      
 

Hormonsko 
ravnovesje  

Maca 
(za 
moške 
in 
ženske)  

MSM  Ašvaga
nda 

     
 

Neplodnost  Ašva
gand
a 
(regenri
ra 
spermij
e, 
odstran
i tiste, 
ki so 
manj 
kakovo
stni)  

Camu 
camu 
(večja 
proizvodnj
a 
spermijev)  

Granat
no 
jabolko 
(povečanj
e 
erekcijsk
e 
sposobno
sti)  

Lukuma  Maca    
 

Nosečnost  Seza
movo 
krepči
lo  

Mandlje
vo olje 
(mazanje 
trebuščka, 
za 
preprečeva
nje strij)  

Granat
no 
jabolko 
(ščiti plod 
pred 
možgans
kimi 
poškodba
mi)  

     
 

Menstruacija I Oreh 
(krvavit
ev)  

Rman 
(krči in 
krvavitev)  

Rožma
rin 
(zapoznel
e 
menstrua
cije)  

Ognjič 
(vnetje 
spolnih 
organov, 
boleče 
menstruacij
e) 

Glina 
(vnetje 
jajčnikov)  

Kono
pljino 
olje 
(PMS)  

Sezamo
vo olje 
(sproži 
menstruacij
o) 

Ingver  Ašvaga
nda ( 
lajša 
menstrua
lne 

težave)  
Mestruacija II Gran

atno 
jabolk
o ( 
lajšanje 
PMS in 
menop
avze)  

Kakav 
(PMS)  

Chia 
semen
a 
(menstru
alne 
težave)  

Maca 
(uravnava 
ciklus)  

     

Stres in 
depresija 

Vanilij
a v 
prahu  

Camu 
camu  

Goji 
jagode  

Kakav v 
prahu  

Lukuma  Maca Kurkuma   
 

Nespečnost  Angel
ika  

Lipa  Melisa  Ašvagan
da 

Goji 
jagode  

Datelj
ni  

Yacon v 
prahu  

 
 

Visok krvni 
pritisk  

Črna 
kumin
a  

Oljka  Laneno 
olje  

Spirulina  Kokosov 
sladkor 

Indijs
ki 
orešč
ki  

Granatn
o jabolko 

Triphal
a 

Cimet 

Nizek krvni 
pritisk  

Rožm
arin  

Murve  Acai 
(uravna
va krvi 
pritisk) 

Goji 
jagode 
(uravnav
ajo krvni 
pritisk) 

    
 

Holesterol I Črna 
kumin
a  

Mandlje
vo olje  

Makad
amija 
olje  

Arganovo 
olje  

Laneno 
olje  

Repič
no 
olje  

Kokosov
a 
maščoba  

Leča Konoplj
ino olje 
in 
proteini  

Holesterol II Alge 
Spirul
ina  

Acai in 
Maqui  

Kokoso
vo 
mleko  

Goji 
jagode  

Mandlji  Inkov
ske 
jagod

Kakav v 
prahu 

Triphal
a 

Chia 
semen
a  
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e 

Celjenje tkiv  Črna 
kumin 
a 

Mumyo  Propoli
s (rane) 

Sojino olj 
e 

Alge 
Spirulina 

MSM 
(krepi 
hrustan
ec) 

Kokosov
o mleko 
(zdrave 
kosti) 

Chia 
semena  

Lukum
a  

Hemeroidi  Oreh  Rman  Glina  Sezamov
o olje  

Otrobi 
indijskeg
a trpotca 

    

Jetra I Pega
sti 
badelj  

Regrat  Artičok
a (slabo 

delovanje 
jeter)  

Glina  Kokosov
a 
maščoba  

Rdeč
a 
pesa 
(razstru
plja)  

MSM Pšeničn
a trava  

Ašvaga
nda 

Jetra II Goji 
jagod
e  

Triphala  Alge 
Klorela  

Goba 
reishi  

Kurkuma      

Artritis I Njivsk
a 
presli
ca  

Ingver Kokoso
vo 
maslo 

Guarana Kokosov
o mleko  

Grana
tno 
jabolk
o  

Maqui  Yacon 
v prahu  

Ječme
nova 
trava  

Artritis II Alga 
Klorel
a 

Kurkum
a  

       

Mehur  Njivsk
a 
presli
ca  

Breza 
(izločanje 
seča)  

Glina 
(vnetje 
mehurja)  

Kokosov
o olje 
(vnetje 
urinarnega 
trakta)  

Cimet 
(okužbe 
sečil)  

Bučn
a 
seme
na  

   

Ledvice I Regra
t  

Breza 
(ledvični 
kamni)  

Kopriva 
(ledvični 
kamni)  

Kreša 
(ledvični 
kamni)  

Glina 
(ledvični 
kamni)  

Bučn
a 
seme
na  

Orehovo 
olje  

Ingver 
(ledvični 
kamni)  

Ašvaga
nda 
(boljše 
delovanje 
nadledvič
ne žleze)  

Ledvice II Triph
ala 

Maqui  Yacon  Alge 
Klorela 

     

Prostata Njivsk
a 
presli
ca  

Zlata 
rozga  

Kreša 
(vnetje 
prostat
e)  

Bučna 
semena  

     

Revmatizem  Repin
ec  

Rman  Kopriva  Arganovo 
olje  

Kumin 
čaj  

Ingver     

Krčne žile  Rman  Glina         

Hujšanje I  Acai  Mesquit
e 
(povečuje 
občutek 
sitosti)  

Indijski 
trpotec 

Kakavov
o maslo 
(strije)  

Kokosov
o mleko  

Goji 
jagod
e  

Kokosov
o olje  

Mandlji  Granat
no 
jabolko  

Hujšanje II Chia 
seme
na  

Yacon  Ječme
nova 
trava 

Cimet  Otrobi 
indijskeg
a trpotca  

    

Celulit  Brez 
a 

Glina         

Ščitnica  Pšeni
čna 
trava  

Maca        

Vnetja  Luku
ma  

Grenivki
ne 
pečke  

       

Zobje  Kono
pljina 
seme
na in 
protei
ni 
(čiščenj
e 

Pšeničn
a trava 
(proti 
nastanku 
kariesa in 
krepitev 
dlesni)  

Grenivk
ine 
pečke 
(proti 
nastanku 
kariesa)  
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oblog)  

Oči in vid Spirul
ina  

Acai  Goji 
jagode  

Kurkuma       

Koža in akne I Alge 
klorel
a 

Konoplji
no olje 
(suha 
koža, 
luskavica, 
ekcemi, 
akne)  

Grenivk
ine 
pečke  

Kurkuma  Regrat 
(pri aknah 
in 
izpuščajih) 

Oreh 
(akne in 
kožni 
ekcemi) 

Repinec 
(kožne 
težave 
vseh vrst) 

Glina  Kokoso
vo olje 

Koža in akne II Avok
adovo 
olje 

Arganov
o olje  

MSM 
(tvori 
kolagen) 

Acai 
jagode  

Goji 
jagode 
(čistijo, 
izboljšujejo 
splošno 
stanje) 

Kakav Chia 
semena 

Črna 
kumina 

 

Lasje  Kono
pljino 
olje 
(krepi, 
zgosti 
in 
prepreč
uje 
prhljaj)  

Grenivki
ne 
pečke 

Kokoso
vo olje 
(prhljaj) 

Makada
mija olje 
(neguje, 
krepi) 

Ingver 
(prhljaj) 

MSM 
(tvori 
kolagen
) 

Acai 
jagode 

Chia 
semena 

 

  
 
Pojasnilo oznake – zvezdica: z zvezdico so označena živila/prehranska dopolnila, ki imajo največjo moč 

delovanja pri posamezni težavi.  
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Prebava in zdrava prehrana 

 
 
Zaprtje, napihnjenost, občutek teže v želodcu, utrujenost … ne hvala, to ni zame! Pa vendarle to ni vedno tako 
enostavno in samo po sebi umevno. 
  
Življenje je lahko zelo lepo, kadar nam po domače rečeno ''teče vse po maslu''. Takrat se večinoma niti ne 
zavedamo vseh dejavnikov, ki ogrožajo naše dobro počutje, celo zdravje. Vse dokler nas naše telo samo nanje 
ne opozori.  
 
Hiter življenjski ritem, neredna in napačna prehrana, premalo gibanja, stres ... vse to so dejavniki, ki privedejo do 
oslabljene in motene prebave in nenadoma se več ne počutimo dobro.  
  
Slabo delujoča prebava preprečuje oskrbovanje organizma s hranilnimi snovmi in energijo, izločanje odpadnih 
snovi in izgradnjo močnega imunskega sistema v črevesju. Vsa našteta dejstva so več kot dovolj dober razlog, da 
se že danes zamislimo in predvsem ukrepamo. 

Zakaj nujno skrbeti za zdravo črevesno floro?  
 
Bakterije črevesne mikroflore, od katerih je 85% koristnih bakterij, so naravno prisotne na črevesni sluznici ter s 
človekom živijo v sožitju in so nujno potrebne za normalno delovanje naše prebave. Pomagajo pri prebavi, sintezi 
nekaterih vitaminov, preprečujejo naselitev škodljivih mikroorganizmov na črevesno sluznico in s tem pomembno 
vplivajo na zdravje. Nepravilno prehranjevanje, uživanje pasterizirane in sterilizirane hrane, stres, antibiotiki, … so 
vzrok temu, da se ruši ravnovesje črevesne mikroflore. Problem nastane, kadar je porušeno ravnotežje med 
koristnimi in škodljivimi bakterijami. Imunski sistem postane oslabljen, mi pa se moramo soočiti z vsemi 
nevšečnostmi in tegobami, ki jih povzroči oslabljena prebava. Bodisi smo zaprti ali pa dobimo diarejo, čutimo 
bolečine v trebuhu, smo napihnjeni, imamo vetrove in se nikakor več ne počutimo dobro. Kakovost našega 
življenja se poslabša in če pravočasno ne ukrepamo in vse znake preprosto ignoriramo, nas to lahko privede do 
resnejših zdravstvenih težav. Že staroegipčanski in grški zdravilci so ugotovili, da je vzrok številnih bolezni skrit v 

HRANA ZA UREJENO PREBAVO  
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črevesju. Danes ta dognanja potrjujejo sodobni znanstveniki, zdravniki in zdravilci. Ukrepajmo preden bo 
prepozno! 
 
Upoštevajmo sledeče nasvete, ki pripomorejo k boljši prebavi. 

Jejmo dovolj vlaknin ali balastnih snovi 
  
Naravno praznjenje črevesja dosežemo z uživanjem hrane, ki je bogata z vlakninami, in pitjem zadostne količine 
tekočin. Po vsebnosti balastnih snovi lahko živila delimo v naslednje skupine: živila s srednjo, visoko in zelo 
visoko stopnjo vsebnosti. Med živila s srednjo stopnjo sodijo: nepoliran riž, polnozrnat kruh, krompir, korenje, 
banane, zelje, jabolka, ribez in rozine. Med tista z visoko vsebnostjo sodijo: fižol, čičerika, leča, mandlji, pistacije, 
sončnice, marelice, fige, bezgove jagode in slive. Med živila z zelo visoko vrednostjo balastnih snovi pa sodijo: 
pšenični otrobi, laneno seme in mak. Vlaknine odstranjujejo strupene snovi iz črevesja in pomagajo pri zaprtju, 

kar se pogosto dogaja predvsem po praznikih. Vedeti pa moramo, da zaprtja ne moremo odpraviti brez pitja 
dovolj tekočine. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koristno je tudi vsakodnevno uživanje alg (spirulina, chlorella, klamatske alge), ker te vsebujejo snovi, ki 

spodbujajo naravno krčenje črevesja in redno iztrebljanje. Blagodejen učinek se pokaže že po nekaj dneh. 
Izkušnje so pokazale, da redno uživanje alg ne povzroči odvisnosti in ni škodljivo. 
  

Žvečenje hrane 
  
Hrano bi morali -preden jo pogoltnemo – prežvečiti vsaj 30 krat! Zavedati se moramo, da se prebava začne že v 
ustih. Ko hrano prežvečimo jo dejansko že v ustih prepojimo s prebavnim encimom amilazo, ki razgrajuje škrob v 
glukozo. Žvečenje hrane je torej zelo pomembno in tega ne smemo pozabiti. 
  

Voda 
  
Kozarec z vodo razredčenega kisa, ki mu lahko po želji dodamo še med, poživi delovanje jeter, spodbudi 
razstrupljanje telesa, razkuži prebavila in pospeši prebavo. Zakaj si ga torej ne bi privoščili? 
  

Probiotične bakterije  
  
To so dobre bakterije in so nujno potrebne za optimalno delovanje črevesja. Pogosti vetrovi in napenjanje so 
dokaz, da jih imamo premalo. Prevladujejo gnilobni procesi in nastaja vse več toksinov. Zato potrebujemo 
probiotične bakterije, ki zelo hitro izboljšajo in uravnajo delovanje črevesja. Uravnavajo gibanje črevesnega 
mišičja, proizvajajo naravne antibiotike in protiglivične snovi. Dobimo jih v probiotičnih jogurtih in izdelkih s 
probiotičnimi bakterijami. Tem koristnim bakterijam pomagajo vlaknine, saj so njihova hrana. Dobro je uživati 
prehranska dopolnila z vsaj petimi vrstami koristnih protibiotičnih bakterij. Navadno so te zaščitene v 

 
 

Bio laneno seme zlato-rumeno  
  

VEČ O IZDELKU 

 
 

Bio mak   
 

VEČ O IZDELKU 

http://www.norma.si/semena/izdelek/bio-seme-laneno-rjavo-davert-500-g
http://www.norma.si/semena/izdelek/bio-seme-laneno-rjavo-davert-500-g
http://www.norma.si/semena/izdelek/bio-seme-laneno-rjavo-davert-500-g
http://www.norma.si/semena?izdelek=815
http://www.norma.si/semena?izdelek=815
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kapsulah, da zagotovijo prehod teh bakterij skozi želodec v črevesje, kjer kapsula razpade in vsebina začne 
delovati. 
  

 

 

 

 

 

 

 

Sirotka  
  
Je krepčilna tekoča hrana, ki uravnava presnovo ter pospešuje razstrupljanje in čistilne procese v telesu, 
spodbuja delovanje ledvic, jeter in žolčnika. Sirotka je tudi blago odvajalo. Zelo blagodejno vpliva na prebavila, 
zaradi visoke vsebnosti laktoze pa spodbuja razvoj koristne mikroflore v debelem črevesu, s čimer vpliva na 
splošno izboljšanje počutja in krepi telesno odpornost.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Suho sadje  
  
Suho sadje učinkovito spodbuja prebavo. Suha jabolka razstrupljajo prebavila. Suhe slive, fige in dateljni pa 
spodbujajo prebavo. Suhe slive ali fige lahko čez noč namočite v hladni vodi, zjutraj pa jih pogrejete in na tešče 
zaužijete. Prebavo si lahko uredite tudi s tremi žlicami lanenih semen, ki jih z nekaj tekočine použijete pri vsakem 
obroku.  
  

Pitje čaja za boljšo prebavo  
  
Zvrhano kavno žličko korenine kolmeža čez noč namočite v ¼ l hladne vode. Zjutraj pogrejte in precedite. 
Uživajte trikrat na dan po eno jedilno žlico pred jedjo in po njej.  
  

 
Klamatske alge NutriFlor  

 

VEČ O IZDELKU 

 
 

Bio sirotka v prahu  
  

VEČ O IZDELKU 

http://www.norma.si/superhrana/alge-in-trave?izdelek=2372
http://www.norma.si/superhrana/alge-in-trave?izdelek=2372
http://www.norma.si/prehranska-dopolnila/izdelek/bio-sirotka-v-prahu-heirler-300-g
http://www.norma.si/prehranska-dopolnila/izdelek/bio-sirotka-v-prahu-heirler-300-g
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¾ žličke senenih listov (1g) prelijete z 200 ml vrele vode, pokrijete in po 15 minutah precedite. Sveže pripravljen 
poparek pijte zvečer. Odvajalni učinek nastopi po 8 do 12 urah. Najprimernejši je najmanjši odmerek, ki še 
povzroči odvajanje mehkega blata. 
Zvrhano čajno žličko lubja krhlike prelijete s 1/4l hladne vode, zavrete in pustite počasi vreti še 8 minut, nato pa 
odcedite. Popijte po eno skodelico čaja na dan, najbolje pred spanjem.  
  
K boljši prebavi bodo pripomogli tudi čaji iz drugih zelišč: iz regratove korenine, žajbljevih listov, listov in 
korenine potrošnika, janeževih semen, rmanovih cvetov, listja in cvetov sleza, korenine navadnega dežna, 
korenine gladeža, listov božjega drevesca, listov črne mete.  

  

Pazite na količino in kakovost hrane 
  
Zastruplja nas lahko povsem zdrava hrana, če te zaužijemo preveč, če je enolična ali pomanjkljiva. V vsakem 
primeru se izogibajmo alkoholu, raznim aditivom, ocvrti hrani, klorirani vodi, nekaterim zdravilom, mamilom in po 
možnosti stresu.  
  

Gibanje, gibanje in … še enkrat gibanje :) 
  
Vzemite si čas, umirite se in dnevno namenite vsaj pol ure časa rekreaciji. Hitra hoja po svežem zraku bo dobro 
dela vaši prebavi in poskrbela bo za vaše vsesplošno dobro počutje ter razpoloženje. 
Veliko se smejte, stresu se skušajte izogniti, kolikor se le da, in predvsem imejte dobro prebavo. Dobro 
razpoloženje bo tako prišlo samo od sebe. :)  
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Prebava in kombinacija živil 

 
 
Prebava se začne s sprejemanjem hrane v usta in z žvečenjem. Civiliziran človek, ki je vpet v naglico sodobnega 

življenja, zanemarja že prvo stopnjo prebave. Hrano moramo zaužiti v miru in vsak grižljaj dobro prežvečiti. 
Žvečenje hrane sprošča prijetne občutke, kar spodbudi delovanje prebavil v celoti. Že na tej stopnji se želodec in 
črevesje pripravita na normalno delovanje. V ustih se sprožijo žleze slinavke, ki izločajo encime amilaze – ti pa 
razgradijo nekatere sladkorje. To imenujemo kemična obdelava hrane, medtem ko gre pri žvečenju za mehansko 
obdelavo hrane. Da bi prva faza prebave potekala pravilno, je potrebna duševna umirjenost, sproščenost in 
krepko žvečenje, za kar pa potrebujemo zdravo zobovje. Pokvarjeno zobovje, živčnost in hlastanje za hrano so 
zato hudi sovražniki zdrave prebave in prebavil.   
  

Prebava v želodcu 
  
Prežvečena in s slino pomešana hrana nato potuje po požiralniku v želodec. Tukaj se nadaljuje mehanski del 

prebave (hrana se neprenehoma giblje in meša), hkrati pa se odvija še kemični del prebave s pomočjo neštetih 
žlez v želodčni sluznici. Žleze izločajo sluz, solno kislino (HCI) ter encime, skupaj z vodo pa predstavljajo želodčni 
sok, ki ga telo proizvede 2 – 3 litre na dan. Sluz želodec uporablja kot zaščito, da ne prebavi samega sebe. PH 
želodčnega soka je med 1,5 in 4 in se sprošča pod živčno in hormonalno kontrolo. Želodčni sok s pomočjo solne 
kisline najprej razkuži zaužito hrano, nato pa skupaj z encimi prebavlja beljakovine in škrob. Želodčni sok vsebuje 
tudi pomembne snovi, ki varujejo pred razkrojem posebno dragocenih vitaminov, nujno potrebnih za tvorbo krvi. 
  
Kronično vnetje želodčne sluznice povzroči propad celic v žlezah želodčne sluznice, ki tvorijo močno solno 

kislino in encime. V teh celicah pa se nahaja tudi posebna zaščitna snov za vitamin B-12 (ti. intrinzični faktor). 
Zaradi propada celic opeša tvorba želodčnega soka in želodec ne more več opravljati osnovne prebave, kar pa 
povzroči kronične prebavne motnje in tudi vrsto hude slabokrvnosti (perniciozna anemija). 
  
V želodcu se hrana zadržuje le določen čas. Težko prebavljiva hrana, kot so slabo kuhano suho meso, stročnice, 
debela kvašena testa in drugo, se v želodcu zadržujejo dlje časa in dajejo občutek polnega želodca in celo 
nelagodnosti v gornjem delu trebuha. Nasprotno pa se prebavljiva hrana, kamor spadajo predvsem kašaste in 
tekoče pripravljene jedi (ter dobro prežvečene), v želodcu zadržuje le kratek čas. Želodec na končnem spodnjem 
delu varuje močna mišica imenovana vratar (pilorus), ki skrbno uravnava odhajanje hrane iz želodca, tako da 
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prihaja v dvanajstnik že primerno prebavljena. Tukaj se zmeša s sokom trebušne slinavke in žolčem in s tem se 
začne prebava v črevesju. 
  

Prebava v črevesju 
  
Iz dvanajstnika hrana potuje v tanko črevo. Tukaj postane prej močno okisana hrana ponovno alkalna, kar 

povzročita sok trebušne slinavke in žolč. V tem delu poteka močno razkrajanje in raztapljanje maščob in 
škrobnatih snovi. Maščobe se pretvarjajo v maščobne kisline in glicerin, škrobnate snovi pa v sladkorje. 
Dokončuje se tudi prebava beljakovinskih snovi. Črevesne celice, ki prekrivajo tanko črevo, posrkajo (absorbirajo) 
v črevesju prebavljene hranljive snovi in jih posredujejo krvi in limfni tekočini. Večina teh snovi potuje s krvjo v 
jetra, ki so glavni kemični laboratoriji našega telesa. 
  
Iz tankega črevesa gre hrana v zadnje stanje prebave – v debelo črevo. Pri normalni prebavi pridejo vanj le 

popolnoma prebavljeni ostanki hrane – iz katerih so encimi želodca, trebušne slinavke in tankega črevesa izluščili 
že skoraj vse hranilne snovi. Ostane le neprebavljena celuloza in posebno odporne beljakovinske vezivne snovi iz 
kit, mesnih open in žil, ki tvorijo osnovo človeškega iztrebka, v kateri se namnožijo ogromne količine posebnih, 
telesu neškodljivih črevesnih bakterij. 
  

 
Joga za boljšo prebavo 

  

Skladnost in soodvisnost delovanja prebavil 
  
Posamezne stopnje prebave so med seboj močno odvisne. Nepravilna prebava v enem delu povzroči praviloma 
hudo obremenitev in dostikrat tudi bolezen v naslednjem, nižje ležečem delu prebave. Zato je pomembno 
poznavanje delovanja prebave. Izredno pomembno je tudi kombiniranje hrane in poznavanje tega, v kakšnem 
okolju se določena hrana uspešno prebavi. 
  
V našem telesu se zaužita hrana razgradi s pomočjo encimov in bakterij. Naravna pot prebave poteka z encimi, ki 
jih pridobimo iz žive hrane – sveže in surove hrane. V drugem primeru (kadar uživamo preveč kuhane in 
predelane hrane) pa se tak obrok v prebavnem traktu ne razgradi pravilno in hrana začne fermenmtirati in gniti – 
in tukaj imajo glavno vlogo bakterije. Delovanje bakterij ima na naše telo zelo slabe posledice, saj povzročajo 
nastanek strupenih plinov, kar povzroči napihnjen trebuh, spahovanje, pline, nastanek bolezenskih glivic, 
utrujenost, glavobole, drisko, trdo blato, boleč spodnji del hrbtenice… 
 

Pravilna kombinacija živil omogoča lažjo in učinkovitejšo prebavo 
  
Beljakovinska hrana je tista, ki vsebuje visok odstotek beljakovin. Hrana z veliko beljakovinami potrebuje 

KISLO OKOLJE, da se uspešno prebavi. 
  
K hrani z visokim odstotkom beljakovin spadajo oreščki, semena, suho zrnje, suhi 
grah, soja, arašidi, olive, avokado, vse mesnine*, perutnina*, ribe*, rdeče meso*, siri* in drugi mlečni izdelki*, 

jajca*, margarina*. 
  
*označene hrane se po možnosti izogibajmo, saj predstavljajo resno grožnjo za naše zdravje. 
  

http://www.norma.si/musli-suho-sadje-semena-orescki
http://www.norma.si/musli-suho-sadje-semena-orescki
http://www.norma.si/zita-in-mlevski-izdelki
http://www.norma.si/strocnice-in-riz
http://www.norma.si/strocnice-in-riz
http://www.norma.si/strocnice-in-riz?izdelek=802
http://www.norma.si/musli-suho-sadje-semena-orescki?izdelek=2065
http://www.norma.si/vlozeno-sadje-in-zelenjava?izdelek=1211
http://www.norma.si/sveze/sveze-sadje?izdelek=1639
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Ogljikovi hidrati so škrob in sladkorji. Razdelimo jih na tri skupine: škrob, sladkorji in sladko sadje. Ogljikovi 
hidrati za uspešno prebavo potrebujejo ALKALNO OKOLJE. 

  
Škrob: 
- vsi kosmiči 
- suho zrnje (razen soje), suhi grah, paradižnik, buče, kostanj, koruzni zdrob 
- kokos** 
  
Blagi škrob: 
-korenje, artičoke, rumeno korenje, rumena repa, pastinak, pesa 
  
Sladkor: 
- čisti med* 
- čisti javorjev sirup* 
  
Sladko sadje: 
- kaki, suho sadje, banane, datlji, fige 
- rozine 
  
* se ne priporoča 
** kokos vsebuje kombinacijo škroba in beljakovin ter nasičene maščobe. 
  
Skuhaj odlično kosilo, ki blagodejno vpliva na celotno prebavo in tudi dihala - Komarček za boljšo prebavo! 
 

  

 
 

Normina kartica zdravih ugodnosti  
 

VEČ O KARTICI 

http://www.norma.si/musli-suho-sadje-semena-orescki
http://www.norma.si/strocnice-in-riz
http://www.norma.si/strocnice-in-riz?izdelek=2022
http://www.norma.si/sveze/sveza-zelenjava?izdelek=1710
http://www.norma.si/sveze/sveza-zelenjava?izdelek=10590
http://www.norma.si/musli-suho-sadje-semena-orescki/izdelek/bio-kostanji-kuhani
http://www.norma.si/zita-in-mlevski-izdelki?izdelek=563
http://www.norma.si/sveze/sveza-zelenjava?izdelek=1596
http://www.norma.si/sveze/sveza-zelenjava?izdelek=1702
http://www.norma.si/musli-suho-sadje-semena-orescki
http://www.norma.si/sveze/sveze-sadje?izdelek=1605
http://www.norma.si/musli-suho-sadje-semena-orescki?izdelek=2242
http://www.norma.si/musli-suho-sadje-semena-orescki/izdelek/bio-fige-mehke-rapunzel-200-g
http://www.norma.si/musli-suho-sadje-semena-orescki?izdelek=7140
http://www.norma.si/recept?receptid=126
http://www.norma.si/normina-kartica
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Recept za boljšo prebavo 
 

Komarček za boljšo prebavo 

 

Sestavine za 4 osebe:  

 4 komarčke (400 g) 

 1/2 kozarca belega vina 

 150 g šalotke 

 oljčno olje 

 1/8 litra zelenjavne jušne osnove 

 sok 1 limone 

 komarčkova semena 

 sol 

 
Za krompirjevo omako: 

 50 g čebule 

 120 g mokastega krompirja 

 oljčno olje 

 350 ml zelenjavne jušne osnove 

 sol, poper 

 kumina 

 majaron 

 muškatni orešček 

  
Priprava popečenega komarčka: 
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1. Gomolju komarčka odstrani zeleni del in postavi na stran za dekoracijo. Odstrani tudi kocen. Komarček 
nareži po dolgem na debelino 1 cm. Šalotko prepolovi in vse skupaj prepraži na oljčnem olju. 

2. Dodaš komarčkova semena, malo soli in dobro popečeš z obeh strani. Zaliješ z zelenjavno juho. 
3. Kuhaš toliko časa, da zelenjavna juha povre, vmes pa zaliješ še z malo vina in pokapaš z limoninim 

sokom. 

Priprava krompirjeve omake: 

  

1. Čebulo prepražiš na oljčnem olju in dodaš krompir narezan na koščke. Zaliješ z zelenjavno juho. 
2. Začiniš s kumino, majaronom in soljo in kuhaš do mehkega. 
3. Ko je krompir mehak nanj nastrgaš muškatni orešček in vse skupaj s paličnim mešalnikom zmešaš do 

gladke omake. 
4. Na koncu lahko po želji dodaš še kislo ali sojino smetano. 

  
Omako zliješ na krožnik in nanjo serviraš popečen komarček. Okrasiš s komarčkovim zelenjem. 
  
Komarček pospešuje prebavo, preprečuje napihnjenost, odpravlja napenjanje in krče ter pospešuje tek. 

Pospešuje izločanje sluzi in izkašljevanje, zato ga uporabljamo pri infekcijah dihalnih poti, vnetju grla, hripavosti, 
napadih kašlja ter astmi. Pomaga pri preprečevanju infekcij sečil, blaži pa tudi revmatska obolenja. Komarček 
zelo pozitivno vpliva na uravnavanje prekrvavitve ter izločanje odpadnih snovi iz telesa, zato ga uporabljamo v 
boju proti celulitu.  
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Probiotiki za zdravo črenesno floro 

 
 
Uravnotežena črevesna flora je izjemnega pomena za zdravje celotnega telesa in je prva obrambna linija pred 

različnimi virusi in bakterijami. Zdrava črevesna flora se lahko sama bori proti patogenim bakterijam, bolni 
(neuravnovešeni) črevesni flori pa je potrebno pomagati - in tukaj probiotiki odigrajo pomembno vlogo. 

  
V našem črevesju se nahaja okoli petsto različnih bakterij in mikroorganizmov, ki skupaj tehtajo med enim in 
dvema kilogramoma! Le redki proučujejo to raznoliko floro, ki je po pomembnosti v telesu podobna srcu, 
možganom in drugim organom. 
  
Od okoli 500 različnih mikroorganizmov v našem črevesju pa večino tvori le okoli 30 do 40 mikroorganizmov. 
Adriana Dolinar in Sanja Lončar v svoji knjigi "Kako zmanjšati porabo antibiotikov?" probiotične bakterije delita na 
»turiste« in »domačine«, torej tiste, ki skozi naše telo samo potujejo in tiste, ki so v našem črevesju stalno 
naseljene. Večina probiotičnih jogurtov vsebuje bakteriji L. casei in L. bulgaricus, ki spadata v skupino »turistov« 
in skozi naše telo zgolj potujejo, to pa povzroča njihovo omejeno delovanje in mi smo prisiljeni te jogurte nenehno 
uživati. 
  
Črevesna flora s katero smo se rodili (rezidenčna flora), je dovolj močna, da se bori proti patogenim bakterijam 
vse od rojstva. Ampak kaj, ko že majhne otroke »zdravimo« z antibiotiki, ki uničujejo to zdravo rezidenčno floro in 
tako slabšajo odpornost telesa na bakterije. 
  
Zdravo črevesno floro poškodujejo: 
·         antibiotiki 
·         kortikosteroidi 
·         oralna kontracepcija 
·         hormonska zdravila 
·         kemoterapija 
·         preveč sladkarij in rafiniranih živil 
·         toksini v hrani in okolju 
·         stres, ki vpliva na pravilno dihanje in gibanje prebavnih organov. 
  
Torej, kako se vam sliši, da namesto, da pobijemo vse v našem črevesju, raje okrepimo dobre bakterije, ki 
dokazano premagujejo patogene?! Sploh ne slabo, kajne? 
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NutriFlor je probiotično in prebiotično prehransko dopolnilo s prebavnimi encimi. Osnovano je na kulturah L. 

acidophilus, L. bulgaricus, L. rhamnosus in B. bifidum. Rastlinske sestavine so prebiotiki, bogati s fruktoznimi 
oligosaharidi. 
 
Nasvet je delno povzet po knjigi "Kako zmanjšati porabo antibiotiov?" avtoric Adriane Dolinar in Sanje Lončar. 
Več o probiotikih in njihovem delovanju si preberite v omenjeni knjigi! 

 

  

 
Probiotiki za otroke Florabus 

 
VEČ O IZDELKU 

 
Bio klamatske alge NutriFlor 

 

VEČ O IZDELKU 

http://www.norma.si/prehranska-dopolnila?izdelek=2465
http://www.norma.si/prehranska-dopolnila?izdelek=2465
http://www.norma.si/domov?izdelek=2372
http://www.norma.si/domov?izdelek=2372
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Divji riž pomaga k urejeni prebavi  

 

Na kratko o divjem rižu 
  
Divji riž, v nasprotju s svojim imenom, dejansko ni član družine riža, temveč vrsta vodne trave. Izvira iz Severne 
Amerike, kjer danes še zmeraj raste ob divjih ribnikih in jezerih. Podobno kot riž, divji riž raste v vodi, 
čeprav divji riž ponavadi zahteva veliko globlje vodne vire. 

 
Redko naletimo na širšo komercialno gojenje divjega riža,  saj so stebla te rastline  tako občutljiva, da motorna 

plovila in komercialno žetje ni mogoče. Koreninski sistem riževih trav je namreč zelo krhek in motorno žetje bi 
izpulilo stebla iz zemlje. Žetev divjega riža zato zahteva veliko potrpljenja, saj po večini poteka ročno. 
Kjer pa so polja divjega riža obsežnejša, ga žanjejo s prilagojenimi zračnimi čolni. 
 
Prav zaradi zahtevnosti žetve je divji riž v prosti prodaji zelo drag in dragocen. Zahtevna pa je tudi vzgoja 

rastline, saj je divji riž občutljiva trava, na katero spremembe v okolju zelo neugodno vplivajo in se nanje zelo 
slabo odziva. Podobno kot drugi zrna, je treba divji riž s prebiranjem ločiti plevel od zrnja. Zrna se spravijo še 

zelena in se posušijo na pladnjih, kjer jih je potrebno večkrat premešati, da se mednje ne zaredi plesen in gniloba. 
 Ko je riž suh, s čiščenjem odstranijo še odstopajočo lupinico, kot pri belem rižu. Vendar največkrat se divji 
riž prodaja s celimi zrni, pod imenom črni ali tudi rjavi riž. 

 

Pozitivni učinki riža na prebavo  
 
Rjavi riž in divji riž, sta  visoko vlakninski živili. Vlaknine so ključnega pomena za  zdrav prebavni sistem. Vlaknine 
naredijo blato bolj mehko in tako lažje pride iz vašega telesa, kar odpravlja zaprtje. 
  

Zakaj se divji riž kuha dlje časa?  
 
Prav zaradi ohranjanja svoje naravnosti ima tudi daljši čas kuhanja, zato ga je priporočljivo namočiti 4 do 6 ur 
pred kuhanjem. Kuhamo ga od 30 do 60 minut, odvisno od tega ali smo ga prej namakali ali ne. 
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Divji riž je prehransko žito, ki služi kot nadomestek za krompir ali riž, in se uporablja v različnih živilih, kot so 

prelivi, enolončnice, juhe, solate in sladice. V zadnjih letih ga dodajajo tudi  žitnim kosmičem, mešanicam za 
palačinke, kolačkom in piškotkom, saj ima oreškasto aromo. 
 
Ta riž ima visoko vsebnost beljakovin in ogljikovih hidratov in ima zelo malo maščob, v primerjavi z belim rižem. 

Vsebuje tudi pomembne vitamine skupine B in minerale. 
Cenili in častili so ga že ameriški Indijanci, danes pa je skoraj nepogrešljiva sestavina gurmanskih krožnikov. 
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Recepti z divjim rižem  
 

Ajdova solata z basmati rižem in svežimi začimbami 

 
 
 
Sestavine: 

 130 g divjega riža 

 150 g basmati riža 

 125 g ajde 

 1 limona, olupljena lupina in sok 

 130 ml oljčnega olja 

 1 strok sesekljanega česna 

 100 g suhih paradižnikov 

 75 g popečenih lešnikov 

 5 mladih čebulic, na tanko narezanih 

 sol 

 30 g peteršilja 

 10 g sveže bazilike 

 10 g svežega pehtrana 

 30 g rukole 

Za šest oseb. 
  
Priprava: 

1. Skuhaj riž in ajdo*. 
2. V majhni ponvi na olju popeci limonino lupinico. Ko koža začne dobivati mehurčke, jo odstavi in pusti, da 

se ohladi. 
3. V veliki posodi zmešaj kuhan riž in ajdo, česen, paradižnik, lešnike, mlado čebulo in limonino lupinico v 

olju. Na koncu vmešaj še limonin sok in čajno žličko soli. 
4. Pred serviranjem vmešaj vsa zelišča. 
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Rdeča rižota z zelenimi ladjicami 

 
Sestavine: 

 2 srednje veliki rdeči pesi  

 1 srednje velika rumena čebula 

 1 strok česna 

 1 skodelica arborio riža 

 1/3 skodelice suhega belega vina 

 2 skodelici jušne osnove 

 1/2 skodelice parmezana 

 1 bageta (prerezana po dolgem) 

 1/4 skodelice masla  

 2 skodelici mlade špinače 

 2 stroka česna 

 sir 

 sol  

 poper 

Pesina rižota 
  
Pečico segrej na 375 °C. Rdečo peso premaži z olivnim oljem, soljo in poprom, zavij v tanko folijo in peci toliko 
časa, da jo lahko prebodeš z vilicami. Pusti, da se ohladi, nato ji s pomočjo papirnate brisače odstrani kožo. 1 in 
½ kuhane pese daj v mešalnik in mešaj do pireja. Preostalo polovico nareži in jo shrani za solato. 
  
Na srednjem ognju v ponvi prepraži olivno olje, čebulo in česen. Dodaj riž, premešaj in peci dokler riž ne 
postekleni. Dodaj vino in počakaj, da ga riž v celoti vpije preden dodaš prvo zajemalko jušne osnove, 
nato ponovno počakaš, da jo riž vpije ter dodaš novo zajemalko jušne osnove. Ko je riž skoraj kuhan, mu dodaj 
pesin pire, premešaj in v ponev vlij še zadnjo zajemalko jušne osnove. Počakaj, da se riž skuha do konca in na 
koncu dodaj še parmezan ter zelenje rdeče pese za okras (lahko tudi peteršilj). 
  
Popečeni kruhki s špinačo in česnom 
  
Vse sestavine (razen sira) daj v mešalnik in mešaj dokler ne dobiš gladke mase. S to maso premaži obe polovici 
bagete, posipaj z naribanim sirom in jo na isti temperaturi zlato popeci. 
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Slastna rižota z zelenimi in belimi beluši  

 
Sestavine: 

 250g zelenih belušev 

 250g belih belušev 

 1 manjša čebula 

 1 strok česna 

 2 žlici kokosove maščobe 

 300 g riža za rižote 

 100 ml suhega belega vina 

 700 ml čiste juhe (zelenjavne za zalivanje rižote) 

 100 g parmezana 

 50 ml sojine smetane 

 sol 

 poper 

Priprava:  

1. Beluše opereš in jim odrežeš olesenele dele. Odrežeš tudi vršičke in jih prihraniš. Bele beluše olupiš 
cele, zelenim olupiš le spodnjo tretjino. Očiščene narežeš na 1 cm debele rezine. Čebulo in česen olupiš 
in na drobno sesekljaš. 
  

2. V ponvi razpustiš 1 žlico kokosove maščobe in na njej prepražiš čebulo, česen in beluše. Dodaš riž in 
ga prepražiš dokler ne postekleni. Posebej segreješ vino in juho. 
  

3. Priliješ vino in mešaš, dokler ne izhlapi. Nato dodaš zajemalko juhe, znižaš temperaturo in mešaš dokler 
riž ne popije skoraj vse juhe. Nato dodaš novo zajemalko juhe in ponovno mešaš. Po petih minutah 
dodaš vršičke belušev in nadaljuješ s kuhanjem, dokler ni rižota lepo kremasta. Čas kuhanja je odvisen 
od vrste riža in znaša približno 15 do 20 minut. 
  

4. Rižoto odstaviš in vmešaš sveže nariban parmezan in sojino smetano. Mešaš, dokler se sir ne stopi. 
  

5. Rižoto razdeliš po krožnikih in na rahlo potreseš s sveže mletim poprom. 
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Jasminov riž z žafranom in mandlji  

 
 
Sestavine: 

 3 žlice oljčnega olja 

 250 g jasminovega riža 

 50 g divjega riža 

 1 ščepec žafrana 

 pol žličke himalajske soli 

 50 g mandljev v lističih 

 1 granatno jabolko 

 šopek svežega peteršilja 

Priprava:  

1. Riž skuhaš v približno 600 ml osoljene vode, dodaš žafran in 1 žličko olja. 
  
2. Medtem sesekljaš peteršilj in mandlje prepražiš v ponvi (brez olja). Granatno jabolko razpoloviš in ločiš semena 
eno od drugega. 
  
3. Skuhan riž odstaviš, dodaš mandlje, peteršilj, preostali žlički olja in granatno jabolko. Dobro premešaš. 
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Sicilijanske riževe kroglice 

 
 
Sestavine: 

 2 žlici oljčnega olja 

 1/2 skodelice fino sesekljane čebule 

 1/2 skodelice sivega Pinota 

 1 in 1/2 skodelice arborio polnovrednega riža 

 4 skodelice zelenjavne osnove + 1/2 skodelice vode 

 1/3 skodelice parmezana + nekaj za okras 

 1/2 skodelice sira mascarpone 

 1 limona (sok in lupinica) 

 sol za okus 

 rožni cvetovi 

 slovenske pirine drobtine Tikva 

 kokosovo olje 

Priprava: 

1. V kozici združi zelenjavno osnovo in vodo ter počakaj, da zavre, nato odstavi iz ognja. 
2. V ponvi na olju popeci čebulo. Dodaj riž in premešaj. Dodaj vino in kuhaj dokler vino skoraj ne izhlapi. 
3. Zmanjšaj ogenj ter dodaj juho, po eno zajemalko naenkrat, medtem neprestano mešaj. 
4. Ko je riž kremasto kuhan, ga odstrani iz ognja. Vmešaj oba sira in dodaj še limonin sok in lupinico. Na 

koncu vmešaj še nekaj rožnih cvetov. 
5. Ko se riž ohladi, iz njega oblikuj za golf velike kroglice in jih dobro povaljaj v drobtinah. Nato jih še enkrat 

povaljaj med rokami, da se drobtine dobro oprimejo riža. 
6. Riževe kroglice previdno spusti v vroče kokosovo olje. Peci do zlato rjave barve in jih nato odloži na 

papirnato brisačo, da popivnaš odvečno olje. 
7. Kroglice serviraj na krožnik ter jih posipaj s parmezanom in cvetnimi lističi 
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Koristnost buč pri prebavi  

 
 
 
Jesen je čas za pobiranje buč in pripravljanje slastnih obrokov, vse od kosil do sladic. Buče pa lahko ob pravilnem 
skladiščenju v kleti zdržijo tudi vse tja do pomladi, zato so dobrodošle na naših jedilnikih čez vso zimo. 
Bučno meso je izjemno bogato z vodo in vlakninami ter pospešuje prebavo. Pri tem pa veže in izloča 
strupene snovi in maščobe iz telesa. Na ta način buča izpira telo, uravnava količino vode v tkivih in 
pomaga pri hujšanju. 
  

Načinov, kako pripraviti buče je prav toliko, kot je dežel, v katerih rastejo. Konec koncev označuje ime buče 
celotno družino rastlin – od ogromnih buč do najmanjših bučk. Najpomembnejša razlika med njimi je v debelini 
kože oziroma lupine. Poletne buče imajo tanjšo kožico, ki jo običajno tudi pojemo. So tudi prej skuhane kot 
zimske buče, katerih debelo lupino in trda semena pred kuhanjem odstranimo. Peške lahko tudi sami popražimo 
ali posušimo, saj je vsaka zase namreč majhen biološki zaklad. 
 

Priprava buč 

 
Iz mesa buč lahko skuhamo kremne juhe, napolnimo raviole, pripravimo indijske karije ali enolončnice, na mehiški 
način skuhamo s čilijem, bučo v obliki pireja začinimo s česnom ali ingverjem, kot narastek s kokosovo moko ali v 
pečici gratinirane s čebulo. 
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Bučna semena 
 
Kdor želi ostati čil, vitek in mlad, naj poskusi z bučnimi semeni, saj ploščata majhna semena vsebujejo skoraj 

vse mikroelemente in vitamine. Prgišče semen v avtu, za pisalno mizo ali popoldne pred televizorjem je 
priporočljivo še iz enega razloga: ta majhna semena so nabita z beljakovinami, visokovrednimi maščobnimi 
kislinami ter pomlajevalnimi nukleinskimi kislinami. Bučne peške nas nasitijo prav toliko kot rebrce čokolade, 

vendar so – tako je izračunal nek biokemik – natančno 14.470-krat bolj zdrave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

Bučna semena Denree 500g   

VEČ O IZDELKU 

 

http://www.norma.si/semena/izdelek/bio-bucna-semena
http://www.norma.si/semena/izdelek/bio-bucna-semena
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Recepti z bučami   

 

Bučin pire 

 
 
Za 2 - 3 skodelice pireja 
  
Sestavine:  1 majhna hokkaido buča (1 - 1,5 kg) 

 
Priprava: 

1. Segrej pečico na 350 °C. 
2. Bučo razreži na četrtine in ji odstrani semena. 
3. Bučo peči 60 – 90 minut dokler meso ni pečeno in mehko. Odstrani iz pečice in pusti, da se ohladi. 
4. Postrgaj meso (če gre težko, je potrebno peči še malo dlje) in s pomočjo mešalnika spiriraj bučo v 

gladek pire. 
5. Če je pire preveč tekoč, ga precedi čez noč. 
6. Shrani v hladilniku in porabi v nekaj dnevih. Če ga shraniš v zamrzovalnik, ga porabi v 6 mesecih. 
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Ponjena jesenska buča 
 

 
 
Sestavine: 

 1 buča Hokaido 

 2 rdeči čebuli 

 3 žlice oljčnega olja 

 100 g korenja, narezanega na tanke rezine 

 morska sol 

 poper 

 1 žlička rožmarina 

 2 jabolki 

 2 jajci 

 100 ml mleka 

 2 žlički medu 

 ščepec cimeta 

 ščepec ingverja 

 100g sira, v obliki majhnih kock 

Priprava:  

1. Bučo opereš in z nožem izrežeš meso, da je buča znotraj votla. 
  
2. Meso narežeš na manjše kocke in ga skupaj s čebulo pražiš na olju 10 minut. Dodaš še sol, poper in rožmarin. 
  
3. Pekač na tanko premažeš z oljem in vanj stabilno postaviš bučo. Bučo napolniš s popraženim bučnim mesom, 
čebulo ter dodaš še narezani jabolki. 
  
4. Jajca, mleko, med, cimet, ingver, sol in poper zmešaš z mešalnikom ter poliješ po zelenjavi v buči. 
  
5. Posipaš še s kockami sira in pečeš v segreti pečici pri 180 ° C 20 minut. 
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Juha iz buč in leče 

 
Sestavine: 

 1 čebula, nasekljana 

 2 žlici olja oljne repice 

 150 g rdeče leče 

 2 žlici curry začimbe 

 500 g bučnega mesa 

 800 ml zelenjavne juhe 

 400 ml kokosovega mleka 

 Morska sol 

 1 kos ingverja, naribanega 

 2 žlici peteršilja, sesekljanega 

 Sojina smetana za okras 

 Priprava: 

 
1. Čebulo v olju popražiš skupaj z lečo, bučo in curry-jem. Zaliješ z zelenjavno juho in kuhaš dokler se meso buče 
ne zmehča. 
2. Juhi dodaš kokosovo mleko, na kratko pokuhaš.  
3. Kuhano juho zmiksaš z ročnim mešalnikom, da postane gosta in enovita. Dodaš še sol in ingver. 
4. Preden juho postrežeš dodaš še žlico sojine smetane in okrasiš s peteršiljem. 
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Čudovito začinjena hokaido buča 

 

Sestavine: 

 1 hokaido buča 

 1 rdeči čili 

 3 žlice medu (lahko tudi agavin ali rižev sirup) 

 6 žlic limoninega soka 

 20 g sezamovih semen 

 sol in poper 

 3 žlice oljčnega olja 

 muškatni orešček 

Priprava: 

1. Hokaido bučo prereži na pol, izdolbi sredico in nareži na manjše kose. Pečico segrej na 200 °C. 
2. Čiliju odstrani pecelj in odstrani semena, nato ga nareži na obročke. 
3. Združi med, limonin sok, sezamova semena, oljčno olje in čilijeve obročke. Začini s soljo in poprom. 
4. Koščke buče položi na pekač in jih posipaj z malo soli, popra in muškatnega oreščka, nato jih prelij s 

prelivom. V pečici peci približno 35 minut. 
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Hokaido buča s curryem in kokosovim mlekom  

 

Sestavine: 

 30 g ingverja 

 1 čebula 

 1 strok česna 

 350 g brstičnega ohrovta 

 350 g hokaido buče 

 1 žlica oljčnega olja 

 2 čajni žlički curryja v prahu 

 200 ml kokosovega mleka 

 200 ml zelenjavne juhe 

 sol 

 1-2 čajni žlički limoninega soka 

 2 čajni žlički koriandra ali peteršilja 

 nekaj semen granatnega jabolka 

Za 2 osebi 
  
Priprava: 

1. Fino sesekljaj čebulo in česen, ingver naribaj. Brstični ohrovt prereži na pol (zamrznjenega prej dobro 
speri s hladno vodo, da se odtali). Bučo nareži na 2,5 centimetra velike koščke. 

2. Na oljčnem olju nežno popraži ingver, čebulo in česen. Dodaj brstični ohrovt in bučo. Kuhaj 5 minut, nato 
dodaj curry in dobro premešaj. 

3. V ponev vlij kokosovo mleko in zelenjavno osnovo. Zavri in kuhaj približno 15 minut. Začini s soljo in 
limoninim sokom. Okrasi s korianrovimi listi in semeni granatnega jabolka.  
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Bučke tudi za hladno predjed 

 

Sestavine: 

 500 g bučk 

 8 žlic oljčnega olja 

 1 strok česna 

 1 žlica javorjevega sirupa 

 3 žlice limoninega soka 

 1 žlica naribane limonine lupinice 

 2 žlici pinij 

 1 vejica mete 

 200 g feta sira 

 2 razkoščičena datelja 

 80 g motovilca 

 morska sol, poper 

Priprava:  

1. Bučke nareži na kolobarje. Popeci jih na 1 žlici  oljčnega olja na obeh straneh. Med pečenjem dodaj sesekljan 
česen. 
  
2. Preostalo olje zmešaj z javorjevim sirupom, sokom limone in naribano limonino lupino. 
  
3. Pinije popeci v pečici ali v ponvi, da porjavijo. Meto sesekljaj na drobno, prav tako sir in datelje. Motovilec 
natrgaj na grobo. 
  

4. Vse sestavine premešaj z bučkami, posoli in popopraj ter takoj serviraj. 
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Alergije – težava sodobnega načina 
življenja  

 

Vas preseneča dejstvo, da je v današnjem času narasla tudi pojavnost vseh vrst alergij? Seveda so se tudi v času 
starih civilizacij srečevali z alergijami, a gotovo ne v tolikšnem obsegu kot danes.  

Po poročilih Svetovne Zdravstvene Organizacije naj bi za alergijami danes trpel že vsak tretji človek. Če 
potegnemo črto in se ozremo nazaj, se utegnemo zgroziti nad posledicami, ki smo jih ustvarili z odtujenostjo od 
sebe in s tem tudi z odtujenostjo od matere narave. Tako povzročeno globalno onesnaženost nam narava vrača 
na vsakem koraku: z zaužito hrano, s popito vodo, z vsakim vdihom zraka itd., itd.  Zato ni čudno, da smo poleg 
odtujenosti od sebe (skrbi, strahu, žalosti, pohlepa, jeze), ki že sama po sebi ustvarja pogoje za nastanek alergije, 
vsak dan deležni še toksične zapuščine te iste odsotnosti nas samih in naših prednikov. Izkupiček vsega tega je 
torej logičen in verjetno industrijskim mogotcem precej po volji, saj ima alergik cel kup posebnih potreb po hrani, 
pijači, bivalnem okolju, zdravilih oz. blažilcih simptomov,… brez katerih le še težko živi. Kako torej ustaviti 
začarani krog in uiti težavam z alergijami?  

Nad alergijo s prisotnostjo  

Odtujenost ali odsotnost duha je vzrok neštetim težavam, ki smo jim v globalnih razsežnostih priča danes. Človek, 
ki ima glavo polno skrbi, strahu, žalosti, jeze, pohlepa, ne more prisluhniti še šepetu lastne vesti, ki bi ga utegnila 
obvarovati posledic, v katerih smo se znašli danes. Ena takšnih posledic na posledico je tudi alergija, ki jo 
medicinsko opredeljujemo kot preobčutljivostno reakcijo organizma na dražeče snovi bodisi v hrani, pijači, vodi, 
vdihanem zraku, v zdravilih,  čistilih, negovalnih sredstvih, pohištvu, posodi itd.  

NARAVNA POMOČ PRI ALERGIJAH   
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Tako imamo danes dve težavi, ki bistveno vplivata tudi na razvoj alergij. Našo odtujenost (v strahu, skrbi itd.) in 
dolgoročne posledice odtujenosti človeka v globalnem smislu- onesnaženost okolja in s tem naših teles. Da bi se 
torej alergije uspešno rešili, je potrebno pomisliti tudi na ta dva ključna dejavnika, preden se lotimo drugih. Telo, ki 
je obremenjeno s kislimi presnovki in toksini in ki mu primanjkuje  življenjske energije, ob kontaktu z vedno novimi 
alergeni prej ali slej odpove. In pojav solzenja, kihanja, koprivnice, alergijske astme, otekanja, dušenja itd. je tu.  

Torej preden se lotimo na različne načine odpravljati posledice, vidne na telesu, opravimo tudi z odtujenostjo 
duha. Odsotnost, pa naj si bo to žalost, skrb, jeza, pohlep ali strah, je tista, ki nam odžira življenjsko energijo in to 
»oblasti« dobro vedo!  

 

 

 

 

 

Nad alergijo s hidracijo  

Ker voda še za v čevelj ni dobra, kot pravi star pregovor, še vedno večina ljudi misli, da je dovolj, če pijejo 
gazirane pijače, sokove, čaje, pivo, vino itd. Vodo običajno popijejo le, ko so hudo žejni ali pa, ko poplaknejo 
dnevni odmerek zdravil. Pa je res dobro za nas, da pijemo malo in vse drugo, le vode ne? Seveda ne, a nima 
smisla prepričevati, kako pomembna je voda za naš organizem. Posameznik se o tem slej ali prej prepriča sam, 
če ne prej, pa takrat, ko je z njegovim zdravjem dovolj hudo. Takrat bo pripravljen prisluhniti, da telo odraslega za 
normalno delovanje, ob normalnem psiho-fizičnem stanju in v normalnem okolju, potrebuje vsaj 2 do 2,5 l vode 
dnevno. Le tako se namreč lahko telo tudi sproti čisti nakopičenih odpadkov. Sicer ti v telesu zastajajo in 
povzročajo večje tveganje za nastanek raznih obolenj, med katerimi je tudi alergija.  

Nad alergijo s krepitvijo črevesne flore  

Ni naključje, da se alergije velikokrat pojavijo, ko porušimo črevesno floro. Z uničevanjem črevesne flore z 
antibiotiki, kortikosteroidi, kontracepcijskimi sredstvi, kemoterapijo, obsevanjem,… ostanki težkih kovin, 
konzervansi, aditivi v hrani, z uživanjem »hrane«, polne belega sladkorja, bele moke, mesa, itd. ustvarimo več 
problemov, ki pa vsi lahko vodijo v nastanek alergij.  

Ker je črevesna flora, katere sestavni del so tudi  mlečno kislinske bakterije, poškodovana, telo iz zaužite hrane 
ne more več polno izkoristiti vseh vitalnih snovi, potrebnih med drugim tudi za razstrupljanje in razkisanje telesa. 
Zato se v telesu ponovno dviguje toksično breme. Drug problem je, da ob rušenju črevesne flore nastanejo 
prebavne motnje, kot je npr. zaprtje. Namesto, da bi se strupi izločali iz telesa, ponovno po več dni ostajajo v nas. 
Tretji problem rušenja črevesne flore je prekomerna razrast glivic, ki na koncu lahko črevesno sluznico 
poškodujejo do te mere, da jo naredijo prepustno za večje delce, ki iz črevesne vsebine uidejo v telo. Normalna 
reakcija telesa je seveda alarm na takšen tujek v krvi oz. pojav alergije.  

Da bi se torej alergije uspešno rešili, je potrebno prenehati z uničevanjem črevesne flore in pričeti raje  s krepitvijo 
le-te, bodisi s pre- ali probiotoki.  

Več o krepitvi črevesne flore si lahko prebrete v poglavju »Hrana za urejeno prebavo« in v poglavju 
»Hrana za čiščenje in razstrupljanje telesa.  

Nad alergije z zdravo, biološko pridelano hrano  

Dokazano je namreč, da je velika večina alergij povzročena prav s hrano, ki je obremenjena s spornimi 
konzervansi, z umetnimi barvili, ojačevalci okusa, umetnimi sladili, ostanki škropiv, ostanki zaviralcev zorenja 
sadja ali zelenjave itd.  Verjetno ni potrebno preveč razlagati, da sta biološko pridelana hrana ali hrana iz našega 
vrta za naše zdravje neprimerno boljša izbira.  

Telo brez energije ne more funkcionirati, posledica takšnega stanja pa je tudi nemoč notranjih organov 
pri opravljanju svojih funkcij. Pomislite, kaj se zgodi, ko ni več optimalnega delovanja jeter zaradi jeze, 
ali ledvic in mehurja zaradi strahu? Ko npr. organi razstrupljanja zatajijo, strupi in kisli presnovki 
preprosto ne morejo ven iz telesa. Ko v telesu ni energije, se tudi telesne tekočine, vključno z limfo, ne 
pretakajo optimalno. Zdi se, kot bi v telesu vse obstalo. In res je tako. Telo tako kmalu postane velika 
»deponija odpadkov«, saj poleg zastajanja običajnih stranskih produktov presnove, vanj vsak dan 
vnašamo še kopico toksinov s hrano, pijačo, z zrakom, zdravili itd., če seveda na to ne pazimo zavestno.  
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Ker je dokazano, da alergiki v telesu nimajo dovolj kalcija, je dobro v prehrano vključiti jedi z obiljem naravnega 
kalcija. Prav tako so za pomoč ob razstrupljanju dobrodošle tudi jedi ali napitki, bogati s klorofilom. Naj torej ne 
manjka listnate zelenjave, zelene zelenjave, pa tudi regrata, osata, kopriv itd. Pomoč lahko poiščete tudi v 
ječmenovi travi, algah, itd.  

Nad alergije s krepitvijo organov razstrupljanja in zaščito sluznic  

Ker so telesni razstrupljevalni organi (npr. pljuča, debelo črevo, sečila, jetra, koža) ob alergiji po vsej verjetnosti 
obremenjeni, pomislite tudi na njihovo krepitev. Veliko boste za njihovo krepitev naredili že z upoštevanjem 
zgornjih nasvetov. Lahko pa jim ponudite še dodatno pomoč v obliki čajev, pripravkov, hrane, začimb, eteričnih 
olj, rastlinskih zdravil, prehranskih dopolnil, naravnih metod itd.  

Na primer, jetra lahko okrepite s  pegastim badljem, reishi gobo, korenjevim sokom,…  sečila spodbuja čaj 
brezovih listov, bezga, gornika, … čiščenje črevesja in celega telesa spodbudite tudi s klistiranjem,…izločanje 
skozi kožo lahko spodbudite s savnanjem, knajpanjem, nežnim krtačenjem kože itd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alergenom  preprečite vstop v nosno sluznico z zaščito sluznice s fiziološko raztopino v obliki mazila Nisita. 
Pomaga tudi redno izpiranje nosne sluznice s slano vodo, izpiranje oči z vodo,…idr.  

Nad alergije z odstranjevanjem alergenov v in okoli naših teles  

Čeprav se uradna medicina še kar upira, da amalgam ni škodljiv zdravju, pa je k sreči le vse več zobozdravnikov, 
ki svojim pacientom ne ponujajo več amalgamskih zalivk. Preden jih sprejmejo za svoje paciente, jih namreč 
obvestijo, da pri njih amalgamskih zalivk ne morejo dobiti. Če je v vaših zobeh še prisoten amalgam, se ga 
poskusite čim prej rešiti na previden in ustrezen način. Kajti lahko je prav ta vzrok vašim alergijam.  

Prav tako razmislite, s čim perete posodo, perilo, s čim čistite stanovanje, kakšno pohištvo je v stanovanju, s 
kakšnimi barvami barvate stene itd., kajti tudi tu se skriva ogromno dražečih snovi, ki z lahkoto spodbudijo pojav 
alergij. Namesto umetnih sredstev raje izbirajte naravne, saj veste, tiste, ki so prijazne človeku in naravi.  

Vir: www.avogel.si, avtor: Adriana Dolinar 

 

 

 

 

 
 

Pegasti badelj, naravni 
ekstrakt  

 

VEČ O IZDELKU 

 
 

Tinktura gobe Reiši  
 

VEČ O IZDELKU 

http://www.avogel.si/
http://www.norma.si/prehranska-dopolnila/izdelek/ekstrakt-naravni-pegasti-padelj
http://www.norma.si/prehranska-dopolnila/izdelek/ekstrakt-naravni-pegasti-padelj
http://www.norma.si/prehranska-dopolnila/izdelek/bio-tinktura-gobe-reisi-ganoderma-lucidum-100-ml
http://www.norma.si/prehranska-dopolnila/izdelek/bio-tinktura-gobe-reisi-ganoderma-lucidum-100-ml
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Zdravo, bio hrano, prehrabmbene dodatke za očiščenje telesa in ekološka čistila najdete v Normi. Z 
Normino kartico ugodnosti so ti nakupi ugodnješi! Preverite tudi ostale koristi imetnikov Normine kartice 
ugodnosti! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Detergent za strojno pranje 
perila Ecover 1,5 l  

 
VEČ O IZDELKU 

 
 

Čistilo s pomarančnim oljem 
Alma Win 500 ml 

 

VEČ O IZDELKU 

 
 

Sredstvo za pomivanje posode 
limona in aloe vera 

 

VEČ O IZDELKU 

 
 

Normina kartica zdravih ugodnosti  
 

VEČ O KARTICI 

http://www.norma.si/cistila-in-detergenti/cisto-in-sveze-perilo?izdelek=3687
http://www.norma.si/cistila-in-detergenti/cisto-in-sveze-perilo?izdelek=3687
http://www.norma.si/cistila-in-detergenti/cisti-dom?izdelek=1339
http://www.norma.si/cistila-in-detergenti/cisti-dom?izdelek=1339
http://www.norma.si/cistila-in-detergenti/cista-posoda?izdelek=1291
http://www.norma.si/cistila-in-detergenti/cista-posoda?izdelek=1291
http://www.norma.si/normina-kartica
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Hrana za zdravo srce in ožilje  
Na zdravo srce resda vpliva življenjski slog, a tudi zdrava prehrana je pomembna. Preberite si, kaj je najboljša 
hrana za srce, in jo vključite v svoj jedilnik. 

Sadje in zelenjav 

Kljub temu da sadje vsebuje sladkor, je tako kot zelenjava izjemno bogato z antioksidanti, vitamini in minerali, 
nima pa holesterola, zato ga je priporočljivo uživati vsak dan. Jabolka preprečujejo nastanek krvnih strdkov, 
borovnice blagodejno delujejo na ožilje, avokado znižuje slab holesterol in povišuje dobrega, pomaga pa tudi pri 

absorpciji likopena in betakarotena, ki sta ključna za dobro delovanje srca in ki ju v večjih količinah lahko 
zaužijemo s paradižnikom. Večkrat posezimo po sadju, ki vsebuje veliko vitamina C, pomembnega za zdravo 
srce, in stročnicah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po oreških posegajte med obroki, saj so zdrav način, kako hitro potešiti lakoto. Po oreških posegajte med obroki, 
saj so zdrav način, kako hitro potešiti lakoto. 

Žitarice 

Ko uživamo kruh, testenine ali riž, poskrbimo, da so narejene iz polnozrnate moke, saj imajo večjo hranilno 
vrednost, ker so bogatejše z vlakninami in jih telo dalj časa prebavlja, vsebujejo pa tudi več vitaminov in 
mineralov. Rjavi riž je še posebej bogat z aminokislinami in vlakninami, vsebuje kalij, magnezij, selen in mangan, 
vitamin B in maščobne kisline.  

Zdrave maščobe 

Za zdravje srca je zelo pomembno, kakšne maščobe uporabljamo, med najbolj zdravimi so olivno olje, ki vsebuje 
mononenasičene maščobne kisline, laneno olje, ki vsebuje polinenasičene maščobne kisline in varuje imunski 

sistem. Izogibajmo se cvrtju oziroma uporabi olja pri visokih temperaturah, saj tvori proste radikale, ki telesu 
škodujejo, poleg tega pa z oljem nikoli ne pretiravajmo. 

 

HRANA ZA SRCE IN OŽILJE  

 
 

BIO suhe borovnice 
 

VEČ O IZDELKU 

http://www.norma.si/suho-sadje?izdelek=687
http://www.norma.si/suho-sadje?izdelek=687
http://www.norma.si/suho-sadje?izdelek=687
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Oreški 

Vsebujejo veliko zdravih maščob, vitamina E in sestavin, ki pomagajo ohranjati zdravo količino holesterola v 
telesu. Mandeljni še posebno dobro vplivajo na srce, saj so izjemen vir proteinov in vlaknin, po oreških posegajte 
med obroki, saj so zdrav način, kako hitro potešiti lakoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raziskave so pokazale, da imajo ljudje, ki pogosto uživajo polmastno modro ribo, manj možnosti za razvoj srčnih 
obolenj, zato jo je pametno vključiti v svoj tedenski jedilnik. Raziskave so pokazale, da imajo ljudje, ki pogosto 
uživajo polmastno modro ribo, manj možnosti za razvoj srčnih obolenj, zato jo je pametno vključiti v svoj tedenski 
jedilnik. 

Ribe 

So bogat izvor nenasičenih maščob, ki preprečujejo obolenja srca in ožilja, izboljšujejo koncentracijo in vsebujejo 
veliko mineralnih snovi. Morske ribe imajo več joda, kalija, natrija in bakra, sladkovodne nekoliko manj joda in 
natrija, vse ribe pa imajo veliko vitamina B, ki vpliva na pravilno delovanje živčnega sistema. Raziskave so 
pokazale, da imajo ljudje, ki pogosto uživajo polmastno modro ribo, manj možnosti za razvoj srčnih obolenj, zato 
jo je pametno vključiti v svoj tedenski jedilnik.  

Rdeče vino 

V kozarcu biološko pridelanega rdečega vina na dan se skriva zdravje, saj raziskave kažejo, da preprečuje 
nastajanje krvnih strdkov, povišuje raven dobrega holesterola in ščiti ožilje, kar posledično voliva na zdravje srca. 

 
 

BIO olivno olje  
 

VEČ O IZDELKU 

 
 

BIO laneno olje  
 

VEČ O IZDELKU 

 
 

BIO mandlji   
 

VEČ O IZDELKU 

http://www.norma.si/olje/izdelek/bio-olje-olivno-bio-planete-1-l
http://www.norma.si/olje/izdelek/bio-olje-olivno-bio-planete-1-l
http://www.norma.si/olje/izdelek/bio-olje-laneno-naravno-byodo-250-ml
http://www.norma.si/olje/izdelek/bio-olje-laneno-naravno-byodo-250-ml
http://www.norma.si/orescki?izdelek=2398
http://www.norma.si/orescki?izdelek=2398
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Rdeče vino vsebuje tudi antioksidante, ki delujejo proti prostim radikalom, in sestavine, ki krepijo kapilare, 
preprečujejo oksidiranje maščob in zastoj srčne mišice. 

Vir: www.siol.net; avtor: Katja Golob 

Prehrana pri boleznih ožilja  
 

Krčnih žil ne moremo zdraviti s hrano, lahko preprečimo njihov nastanek. Naravne aktivne  snovi, ki preprečujejo 
nastanek krčnih žil so:  
 

 Adenozin, ki zavira encime, ki v normalnih pogojih povzročajo, da se fibilin strdi. Posebno učinkovita pri 

tem je melona, ki premore adenozinsko mešanico in so številne  raziskave pokazale, da lahko zniža 
raven strjevalnih snovi v krvi na nenevarne  vrednosti.  
 

 Sulfidi podpirajo fibrinolizo v telesu. To pomeni, da pomagajo pri razgradnji fibrilina. Najučinkovit sulfid 

je ajoen iz česna. Njegova učinkovitost je boljša od aspirina, saj je brez stranskih učinkov. 
 

 Ingver vsebuje gingerol in flavonoide. Gingerol razgrajuje fibrilin, flavonoidi pa  krepijo stene ven in 

varujejo askorbinsko kislino, pomemben žilni vitamin, pred  napadom prostih radikalov.  
 

 Učinkovite naravne flavonoide najdemo v brokoliju, grenivki, rdeči pesi, ohrovtu,  đčebuli in 
limonah.  

 

 Vitamin C je neke vrste lepilo, ki omogoča venam, da lahko popravijo svoje poškodbe,  ne da bi se im 

ob tem poslabšala njihova elastičnost. Potrebe po vitaminu C so nekoliko  višje kot običajno in to 150 
mg/dan, kar ustreza 100 g črnega ribeza ali dvema  kivijema.  

 

 Cink in baker tvorita v opornem tkivu ven pomembne snovi. Ugodno sestavo obeh mikroelementov 

najdemo v pšeničnih kalčkih, stročnicah, grenivki, kakavu in orehih. Na prvem mestu so pa ostrige.  
 

 Lizin in prolin, ti dve aminokislini delujeta kot naravni »teflonski« substanci. Prilepita  se na nevarne 

maščobne delce v krvi in povečujeta njihovo gladkost ter s tem  preprečujeta, da bi se delci nalagali na 
stene, obstoječe obloge pa zmanjšujeta. 

 

 Magnezij, ta rudninska snov sprosti gladko mišičje v arterijskih stenah, zaradi česar  ostanejo žile 

elastične, krvni tlak pa nizek.  
 
Dober kompromis – manj maščob in več naravnih aktivnih snovi!  
  

http://www.siol.net/
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Redno uživanje oreščkov zmanjša 
tveganje za srčne bolezni 

  

Ko vas muči visok holesterol, previsoka raven trigliceridov v krvi ali pa preprosto želite poskrbeti za zdravje srca 
in ožilja, je grizljanje oreščkov gotovo najboljša preventiva. Bogati z beljakovinami in vlakni, oreščki vsebujejo 

zdrave količine folne kisline, vitamina E, selenija in omega 3 maščobnih kislin. Poleg tega oreščki vsebujejo veliko 
dobrih nenasičenih maščob in malo slabih nasičenih maščob.  Uživanje oreščkov zmanjša tveganje za srčne 
bolezni in ohrani nizko raven holesterola. 
  
Rezultati raziskav kažejo, da z zaužitjem 70 gramov oreščkov dnevno raven holesterola znižamo za 5 odstotkov. 
Tisti, ki imajo v krvi preveč trigliceridov, lahko raven slednjih z rednim grizljanjem oreščkov znižajo za 21 točk, 
medtem ko se ta vrednost pri osebah z normalno ravnjo ne spremeni. 
  
Še večje odkritje pa je bilo, da je uživanje oreščkov najbolj pomagalo prav osebam z visokimi vrednostmi LDL 
holesterola, nizkim indeksom telesne teže ali pretežno zahodnjaško dieto. Uživanje porcije ali 
dveh oreščkov dnevno lahko tako drastično izboljša maščobni profil krvi in s tem bistveno zmanjša ogroženost za 

srčni napad. 
 
Najbolje je, da oreščke uživate surove, še boljši učinek pa bodo imeli, če jih za nekaj časa (vsaj uro ali dve) 
namočimo v vodo. S tem namreč oreščki postanejo lažje prebavljivi. 
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Recepti z oreščki  

Presni zajtrk z oreščki  

 

Sestavine: 

 majhna pest tvojih najljubših oreščkov – v tem receptu so uporabljeni orehi 

 1 jabolko, narezano na koščke 

 1 žlica lanenega semena 

 2 datlja – namočena čez noč 

 goji jagode 

Priprava: 

1. Vse sestavine, razen goji jagod, daj v mešalnik in dobro premešaj. 
2. Po vrhu posipaj goji jagode. 
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Presna pary lazanja s pinjolami  

 

Sestavine: 

 
Priprava nadevov: 
  
Nadev iz oreščkov: vse sestavine daj v mešalnik in mešaj tako dolgo, da ne dobiš gladke mase. Če je masa 
premalo gladka, dodaj malo vode. 
  
Orehov nadev: vse sestavine daj v mešalnik in mešaj tako dolgo, da bo še masa rahlo groba. 
  
Paradižnikova omaka: vse sestavine premešaj v mešalniku, dokler ne dobiš gladke mase. 

  
Zeleni pesto: vse sestavine premešaj v mešalniku tako, da bo ostalo še veliko grobih koščkov. 
  
Plast iz špinače: vse sestavine daj v posodo ter jo zapri in mariniraj 1 uro ali več. 

  
  
Priprava lazanje: 

1. Vsako lazanjo posebej pripraviš na svojem krožniku. 
2. Za osnovo na krožnik položiš nekaj narezanih bučk. 
3. Nato dodaš plast orehovega nadeva, nadeva iz oreščkov, paradižnikove omake in na koncu še plast 

zelenega pesta. 
4. Zaključiš z novo plastjo narezanih bučk. 
5. Ponovi drugi korak, vendar pred zadnjo plastjo bučk dodaj še plast špinače. 
6. Celotno jed daj v hladilnik za par ur. 
7. Na koncu posipaj še z črnim poprom in ščepcem bazilike. 

  
Naštete sestavine zadoščajo za 9 lazanj. 
  
  
Nadev iz oreščkov: 

 2 skodelici makadamija oreščkov, namočenih 4 ure ali več 

 1 skodelica pinjol 

 2 žlici limoninega soka 

 1 rumena paprika 

 2 žlici kvasa 
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 2 žlici svežega peteršilja 

 1 žlica svežega timijana 

 1 čajna žlička soli 

 ½ skodelice vode, če je potrebno 

Orehov nadev: 

 ½ skodelice orehov, namočenih 1 uro ali več 

 1 skodelica na soncu posušenih paradižnikov, namočenih 1 uro ali več 

 1 žlica temnega/rjavega misa 

 2 čajni žlički svežega ali posušenega origana 

 2 čajni žlički svežega ali posušenega žajblja 

 1 žlica sojine omake Shoyu 

 ½ čajne žličke kajenskega popra 

 2 žlici oljčnega olja 

 1 žlica agavinega sirupa 

 Paradižnikova omaka: 

 1 ½ skodelice na soncu posušenih paradižnikov, namočenih 2 uri ali več 

 2 mehka datlja 

 2 stroka česna 

 2 skodelici paradižnikov, brez semen in narezanih 

 1 žlica svežega ali posušenega origana 

 1/3 skodelice oljčnega olja 

 2 žlici limoninega soka 

Zeleni pesto: 

 2 skodelici sveže bazilike 

 ¾ skodelice pinjol ali orehov 

 ½ skodelice oljčnega olja 

 1 čajna žlička soli 

 1 strok česna 

 1žlica limoninega sok 

Plast iz špinače 

 6 skodelic špinače 

 5 žlic svežega ali posušenega origana 

 3 žlice oljčnega olja 

 ½ čajne žličke soli 

Plast za sestavljanje: 

 5 srednje velikih bučk, narezanih in mariniranih v ½ žlice soli in 3 žlicah oljčnega olja za 10 min 

 Ščepec črnega popra 
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Presna veganska torta z granatnim jabolkom in indijskimi oreščki 

 

Sestavine: 
 

Tortno dno: 

 1 skodelica indijskih oreščkov 

 2 žlici agavinega sirupa 

 1/4 skodelice kokosovega olja 

 2 čajni žlički vanilijevega izvlečka 

 1/4 čajne žličke soli 

 2 čajni žlički limoninega soka 

  
Priprava: 

  
V mešalniku indijske oreščke zmelješ v prah. Dodaš vse sestavine in ponovno dobro premešaš. Maso porazdeli 
po okroglem pekaču premera 24 cm in postavi v hladilnik, dokler ne pripraviš še nadeva. 
  
Nadev: 

  

 3 skodelice indijskih oreškov – namočenih 1 – 2 uri 

 1 skodelica kokosovega olja 

 1/2 skodelice limoninega soka 

 2 žlici vanilijevega izvlečka 

 1/2 čajne žličke soli 

 3/4 skodelice agavinega sirupa 

 1 1/2 skodelice soka granatnega jabolka 

 1/2 skodelice soka rdeče pese (po izbiri, samo za barvo) 

  
Priprava: 

  
V mešalniku dobro premešaj vse sestavine in nadev razporedi preko testa. 
Postavi v zamrzovalnik. Ko se masa strdi, lahko torto hraniš v hladilniku. 
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Spomladanska sveža presna tortica z mandlji 

 

Sestavine: 

Testo 

 1 skodelica mandljev 

 1/2 skodelice orehov 

 1/3 skodelice razkoščičenih datljev 

 1/2 čajne žličke vanilije v prahu 

 ščepec soli 

Krema 

 1/4 skodelice indijskih oreščkov 

 1 zamrznjena banana 

 sok 1 limone 

 2 žlici vode 

Nadev 

 2 skodelici narezanih jagod 

 1 žlica agavinega sirupa 

 4 liste sveže mete 

 1 žlica naribanega kokosa 

Za 10-12 kosov 
  
Priprava: 

1. V mešalniku na grobo sesekljaj mandlje in orehe. Dodaj datlje, vanilijo in sol ter mešaj, da združiš vse 
sestavine v testu podobno maso. Enakomerno porazdeli po srednje velikem okroglem pekaču ali ponvi. 

2. V mešalniku zmešaj indijske oreščke, da dobiš gladko pasto. Dodaj preostale sestavine in mešaj do 
gladkega. Kremo enakomerno, s pomočjo lopatice, porazdeli po testu. 

3. Po kremi posipaj narezane sveže jagode, narezano meto in kokos. Če boš uporabil/a še agavin sirup, 
prej v posodi zmešaj vse sestavine in jih nato posipaj po torti. 

4. Pred serviranjem za nekaj časa postavi v hladilnik. 
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Solata z rdečim rižem, rdečo peso in oreščki 

 

Sestavine: 

 200 g rdečega riža 

 100 g na soncu posušenih paradižnikov, narezanih 

 2 žlici oljčnega olja 

 30 g pinjol 

 30 g orehov 

 30 g indijskih oreščkov 

 100 g suhih češenj ali brusnic 

 700 g rdeče pese, pečene in narezane na majhne koščke 

 1/2 rdeče čebule, sesekljane 

 1/4 skodelice grobo nasekljanega peteršilja 

 2 čajni žlički zdrobljenega rožmarina 

 2 stroka česna, sesekljana 

 himalajska sol in poper po okusu 

Priprava: 

1. Riž skuhaj, precedi in daj na stran. 
2. V večji posodi zmešaj suhe paradižnike, oljčno olje, pinjole, orehe, indijske oreščke, suhe češnje in 

rdečo peso. 
3. V manjši ponvi na oljčnem olju prepraži čebulo, dodaj česen in rožmarin ter mešaj 20 sekund. 
4. Vse sestavine združi v veliki ponvi z rdečo peso in oreščki ter začini s soljo in poprom. 
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Omega 3 maščobne kisline - 
supermaščobe za možgane in srce 
Omega 3 maščobne kisline so tip polinenasičenih maščob. Medtem ko so vse mononenasičene in polinenasičene 
maščobe dobre zate, pa so Omega 3 maščobne kisline dokazano še posebej koristne. 
  
Še zmeraj se učimo o mnogih koristih Omega 3 maščobnih kislin, vendar pa so raziskave do danes dokazale, da 
lahko: 
  

 Preprečijo in zmanjšajo simptome depresije. 

 Ščitijo pred izgubo spomina in demenco. 

 Zmanjšajo tveganje nastanka srčnih bolezni, kapi in raka. 

 Lajšajo artritis, bolečine v sklepih in vnetna stanja kože. 

 Podpirajo zdravo nosečnost. 
  

Omega 3 maščobne kisline in duševno zdravje 
  
Omega 3 maščobne kisline so zelo koncentrirane v možganih. Raziskave kažejo, da imajo poglavitno vlogo pri 
kognitivnih funkcijah (spomin, sposobnost reševanja problemov itd.), kot tudi pri čustvenem zdravju. 
  
S tem, da s prehrano v telo vneseš več Omega 3 maščobnih kislin, ti to lahko pomaga pri boju proti utrujenosti, 
izostriti spomin in uravnovesiti razpoloženje. Študije so namreč pokazale, da Omega 3 maščobne kisline 
pomagajo pri zdravljenju depresije, pomanjkanja pozornosti/hiperaktivnosti in bipolarne motnje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

 

 

Chia semena so izjemno bogat rastlinski vir  Omega 3 in 6 maščobnih kislin, vsebujejo jih celo več kot laneno 

seme ali losos, bogata so tudi s kalcijem in fosforjem. Strokovnjaki in uporabniki jim rečejo kar super hrana 21. 

stoletja. Je ena najbogatejših do sedaj poznanih rastlinskih virov Omega 3 maščobnih kislin na svetu. Bogata je 

tudi z antioksidanti, ki človeško telo varujejo pred prostimi radikali. 

  

 
 

BIO chia semena Planet BIO  
 

VEČ O IZDELKU 

http://www.norma.si/superhrana/izdelek/bio-semena-chia-planetbio-200-g
http://www.norma.si/superhrana/izdelek/bio-semena-chia-planetbio-200-g
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Zakaj so ribe zdrave za srce in ožilje? 

 
 
Riba je večstransko koristna za naš organizem 
 
Ne vsebuje samo večkrat nenasičene maščobe – ki so dragoceni zavezniki pri preventivi za kardiovaskularne 
bolezni, borbo proti stresu in izboljšanje koncentracije – temveč predstavlja tudi bogat izvor mineralnih snovi. 
Vsebujejo tudi veliko beljakovin in vse aminokisline, ki jih naše telo ni sposobno tvoriti samo, vsebujejo pa tudi 

veliko mineralov, ki so pomembni za naše telo. 
 
Morske ribe so predvsem bogate z jodom, kalijem, natrijem in bakrom, medtem ko imajo sladkovodne nekaj manj 

natrija in joda. 
 
Vse ribe pa vsebujejo vitamine B1, B2, B6 i B12, ki nadzorujejo pravilno delovanje živčnega sistema. 

Ribe so prav tako bogate s kalcijem, ki je v glavnem koncetriran v luskah. 
  

Ali drži, da so vse ribe nemastne? 
 
Ribe delimo na podskupine glede na vsebnost maščob: 

 Nemastne ribe imajo manj kot 2% lipidov in v to skuopino sodita naprimer oslič in morski list. 

 Manj mastne, z 2-5% lipidov so inčuni, zobatec, sardele, postrvi. 

 Polmastne, s 5-10% lipidov so naprimer tune in sabljarke. 

 Mastne ribe, z več kot 10% lipidov pa so losos, skuša, jegulja. 
  

Ali se je treba izogibati mastnim ribam? 
 
Ne, ker so bogate z omega-3 maščobnimi kislinami, ki so pomemben faktor pri delovanju telesnih funkcij. 

Nedavno so ameriške raziskave pokazale, da redno uživanje rib lahko celo za polovico zmanjša možnost srčnega 
infarkta. 
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Znanstveniki tudi zatrjujejo, da obstaja povezava med omega 3-maščobnimi kislinami in depresijo: maščobe v ribi 
namreč pomagajo možganom bolje izkoristiti serotonin, to je hormon, ki pozitivno vpliva na razpoloženje. 
  

Ali je sveža riba boljša od zamrznjene? 
 
Ne, saj se na dobro opremljenih ribiških ladjah postopek za zamrzovanje prične takoj po ulovu. Ribo očistijo, 
operejo in skladiščijo v zamrzovalnih skrinjah. Zato z nutricističnega aspekta zamrznjena riba vsebuje iste 
prehrambene vrednosti kot sveža, le morda tako okusna ni. 
 
Po nakupu zamrznjenih rib moramo poskrbeti za t. i. nepretrgano hladno verigo, kar pomeni, da jih od mesta 
nakupa do doma čim prej prinesemo v hladilni vreči ali torbi, doma pa sveže ribe hranimo v hladilniku pri 
temperaturi nižji od 2o stopinj Celzija največ dva dni; lahko jih tudi takoj zamrznemo. 
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Recepti z ribami  

Bučke z lososovim nadevom  

 

Sestavine: 

 2 bučki 

 zelišča (boreč, peteršilj, drobnjak, regrat) 

 2 fileja lososa 

 3 žlice sladke smetane 

 sok 1/2 limone 

 1 čebula 

 2 stroka česna 

 8 češnjevih paradižnikov 

 250 ml zelenjavne juhe 

 pol lončka kisle smetane 

 sol in poper 

Priprava: 

1. Bučke prepolovi ter izdolbi, da narediš prostor za nadev. Posoliš in popopraš ter daš v posodo za 
pečenje v pečici. 

2. Zelišča operi in jih drobno nasekljaj. S paličnim mešalnikom zmešaj losos, zelišča in sladko smetano. 
3. Lososu dodaj še limonin sok, limonino lupinico, sol, poper ter čebulo in česen. 
4. Z nadevom napolni bučke in po vrhu dekoriraj s polovičkami češnjevega paradižnika. Bučke pokapaj z 

oljčnim oljem in v ponev dodaj zelenjavno juho. 
5. V pečici peci na 200 °C približno pol ure. 
6. Pred serviranjem v omako vmešaj še kislo smetano. 
7. Bučke serviraj k polnozrnatemu rižu in vse skupaj prelij z omako. Zraven ponudi svežo sezonsko solato 

:-)  
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Losos s kislim zeljem in ovseno smetano  

 

Sestavine: 

 600 g lososa (ali drugega ribjega fileja) 

 2 čebuli 

 3 žlice masla 

 850 ml kislega zelja 

 1 žlica mlete paprike 

 200 g ovsene smetane 

 morska sol 

 poper 

 1 žlička rjavega trsnega sladkorja 

 800 g krompirja 

 1-2 čajne žličke limoninega soka 

 2 jajci 

 4-5 žlic polnovredne pirine moke 

 1 žlica sesekljanega peteršilja 

Priprava:  

1. Drobno nasekljano čebulo prepražiš v žlički olja. Dodaš kislo zelje in ga z vilicami enakomerno razporediš po 
ponvi. Dodaš mleto papriko, smetano, sol, poper, sladkor in vse skupaj zavreš ter kuhaš na zmernem ognju 
približno 30 minut. 
  
2. Medtem olupiš dva krompirja in ju skuhaš v slani vodi. 
  
3. Odmrznjene ali sveže ribje fileje narežeš na trakove, jih posoliš in pokapaš z limoninim sokom. Fileje najprej 
povaljaš v moki in nato še v jajcih. V ponvi segreješ maslo in fileje pečeš dokler niso hrustljavi, približno 6 minut. 
  
4. Kuhan krompir odcediš, narežeš na kose in položiš z zeljem na krožnik. Priložiš še pečen file in vse 
skupaj okrasiš s peteršiljem. 
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Losos malo drugače  

 

Sestavine: 

 800 g lososovega fileja v kosih 

 3 jedilne žlice olivnega olja 

 2 pomaranči, lupinica in sok 

 85 g rozin 

 3 rdeče paprike, narezane po dolgem 

 3 oranžne paprike, narezane po dolgem 

 50 g pinij 

 1 velika pest svežega peteršilja 

 Sol 

 Poper 

Priprava: 

1. Losos položi v veliko posodo, dodaj 2 jedilni žlici olivnega olja, lupinico pomaranče in dobro začini. 
Previdno premešaj, pokrij posodo in pusti marinirati v hladilniku približno 1-2 uri. Rozine daj v majhno 
posodo in jih prelij s pomarančnim sokom. Daj na stran. Pečico segrej na 200 ˚C pri navadni pečici in 
180 ˚C pri plinski pečici. 

2. Papriko položi v ponev in prelij s preostankom olja. Začini, zmešaj in peči približno 30 minut. V drugi 
ponvi popeči pinjole za 8-10 min, dokler ne postanejo zlato obarvane. 

3. V globoko posodo za pečenje v pečici položi najprej papriko, nato nanje dodaj lososa in rozine ter prelij z 
vsemi sokovi (marinado in pomarančnim sokom rozin). Preko posipaj še pinjole in dober ščepec soli. 
Peči v pečici 12-15 minut, dokler ni riba kuhana. 
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Kako »servisirati« trebušno slinavko? 

 
Sladkorna bolezen, imenovana tudi »tihi ubijalec«, je zelo prisotna v današnjem času. Za to bolezen je značilno, 
da je zaradi pomanjkljivega izločanja in/ali učinka inzulina raven glukoze v krvi stalno povišana. Večinoma gre za 
sladkorno bolezen tipa II, ki se pojavi v srednjih letih, pri čem so najbolj ogroženi ljudje, ki se nepravilno 
prehranjujejo ter malo gibljejo, imajo prekomerno telesno težo ali pa so dedno nagnjeni k tej bolezni.  
 

O sladkorni bolezni  
 
Bolezen je posledica poslabšane zmožnosti telesnih celic, da bi prepoznale in se odzivale na hormon inzulin, 
zaradi česa raven sladkorja v krvi raste. Značilno za to bolezen je, da »tiho« napreduje in veliko ljudi sploh ne ve, 
da jo ima. Ponavadi se pri sladkorni bolezni tipa II bolnikom predpiše primerna dieta. 
 
Manjše je število ljudi s sladkorno boleznijo tipa I, ki jo včasih imenujemo tudi od inzulina odvisna sladkorna 
bolezen. Ta bolezen se začne tako, da imunski sistem uniči celice, ki proizvajajo inzulin v trebušni slinavki. 
Navadno se pojavi pri najstnikih, vse pogosteje pa prizadeva tudi otroke, mlajše od petih let. Pri sladkorni bolezni 
tipa I trebušna slinavka posledično izloča premalo inzulina ali pa ga sploh ne izloča. Inzulin je beljakovina in ga z 
vnosom v telo z uživanjem uničijo prebavni encimi, zato se inzulin vbrizga v podkožje nadlakti, stegna ali trebuha. 
 
Hormon inzulin izloča trebušna slinavka (pankreas). Ta hormon uravnava metabolizem sladkorja in uravnava 

koncentracijo glukoze v krvi. Omogoča vstop glukoze v celico, kjer se glukoza porabi za energijo ali se shrani. 
Zvečanje koncentracije glukoze v krvi po zaužiti hrani ali pijači spodbudi izločanje inzulina, ta pa njeno postopno 
znižanje. Inzulin je kemično zelo močna snov, zato ga v krvnem obtoku ne sme biti preveč, saj spodbuja 
nastajanje stresnih hormonov v nadledvičnih žlezah, hkrati pa zavira nastajanje DHEA, hormona, ki varuje pred 
stresom. Prevelika količina inzulina manjša odpornost proti stresu, prav tako pa tudi spodbuja nastajanje 
testosterona, kar poruši ravnovesje spolnih hormonov v telesu. 
 

Zdravljenje trebušne slinavke 
 
Iz vsega, kar ste prebrali, in vsega, do česar so prišle razne tradicionalne medicine, dietetiki in drugi, ki se 
celostno ukvarjajo z zdravjem, lahko poenostavljeno razberemo, da je zdravje slinavke odvisno od tega, koliko 
smo hidrirani, koliko nas morijo skrbi in koliko smo zakisani oz. zastrupljeni. 
 
 

HRANA PRI SLADKORNI BOLEZNI  
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Voda! 
 
Navadite se piti zadostne količine vode (2-2,5 litrov na dan) in to počnite pred obrokom. Odvečna tekočina, ki jo 
zaužijemo skupaj s hrano ali kmalu po obroku redči želodčne sokove in otežuje delo slinavki, ki bo dobila v 
obdelavo kislinsko pomanjkljivo obdelano hrano.  
 

Manj skrbi! 
 
Resnično pomembno je dojeti, da je največji strup za naša prebavila skrb. Opazujte svoje dihanje in napetost v 
področju prebavil, ko vas morijo skrbi. Ne reče se zastonj, da nas od skrbi stiska v želodcu ali da se »žremo«. 
Eno in drugo dobesedno fizično počnemo in s tem ustavljamo normalno delovanje vseh organov, udeleženih v 
prebavi.  
 

Pripeljite encime! 
 
Telo vam bo hvaležno, če boste tudi sami priskrbeli določen delež encimov, ki bodo slinavki olajšali delo. Najbolje 
jih je zaužiti v obliki sveže, polnovredne hrane, sveže stisnjenih sokov ali v obliki naravnih prehranskih dopolnil, ki 
vsebujejo aktivne encime. Zelo vam bo koristila navada, da solato zaužijete na začetku obroka. Prebavila se 
namreč tako navlažijo, grenčine pospešijo izločanje želodčnih sokov, sveži encimi pa slinavki sporočajo: »Tu 
smo, ne bo ti treba vsega narediti sami! 
 

Obnovite sluznice! 
 
Stanje vaših sluznic se direktno odraža tudi na stanju slinavke in črevesja. Dehidracija izsušuje sluznice, enako 
pa počnejo tudi agresivne začimbe (preveč soli, popra, pekočih začimb …), mnoga zdravila, precejšnje število E-
jev, pesticidi … Dobra forma sluznice je pogoj, da lahko hranilne snovi pravilno absorbiramo. Poškodovane 
sluznice pa so odlična podlaga za vnetja, razraščanje kvasovk in druge nevšečnosti.  
Ne gre le za kakovost naše prebave, sluznice so odločilnega pomena tudi za naš imunski sistem. Neposredno 
pod sluznico tankega črevesa se nahajajo pomembne celice, t. i. limfni folikli. Ti imajo pomembno vlogo pri 
imunski obrambi in proizvajajo specifične imunoglobuline – to so posebne obrambne celice. Če je sluznica v 
organizmu poškodovana, limfni folikli ne morejo pravilno izvesti svojega dela. Posledično peša imunski sistem, 
pojavijo se utrujenost in alergije, občutek teže v kosteh, izpadanje las, krvavitve dlesni, parodontoza, pridobivamo 
prekomerno težo. Vse našteto so dobri opozorilni znaki, da so sluznice poškodovane.  
Narava nam je podarila veliko čudovitih rastlin, ki pomagajo obnavljati sluznice. V fitoterapiji v ta namen pogosto 
uporabljajo sluz, ki jo izloča namočeno laneno seme, ali sluz poparjenega ovsa. Pomaga tudi čaj iz ajbiša, ki ga 

namakamo čez noč.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vnetja sluznic preprečuje in celo pomaga odpraviti tudi kakovosten zeleni čaj.  
Seveda so v pomoč tudi vsa superživila, ki sistemsko razkisajo in razstrupljajo telo. Pri tem je zelo pomembno, 

kako so predelana. Le tista, ki so deležna najbolj nežnih oblik predelave, se lahko ponašajo tudi s širokim 
spektrom encimov, kar jih naredi zelo dragocene za današnji čas. Zato ni vseeno, kako so npr. posušene alge 
ali ječmenova trava. Pri predelavi chlorelle uporabljajo nekateri ponudniki visoke temperature, kar je pogubno za 
encime. Dokazano vsebnost živih encimov dosegajo izdelki, kot so Zelena magma Dr. Hagivare, chlorelle mlete s 

 
 

Laneno seme zlato-rumeno  
 

VEČ O IZDELKU 

 
Bio luščen oves 

 

VEČ O IZDELKU 

http://www.norma.si/semena/izdelek/bio-seme-laneno-zlato-rumeno-davert-500-g
http://www.norma.si/semena/izdelek/bio-seme-laneno-zlato-rumeno-davert-500-g
http://www.norma.si/zita/izdelek/bio-oves-luscen-spielberger
http://www.norma.si/zita/izdelek/bio-oves-luscen-spielberger
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hladnim postopkom in sok aloe vere pripravljen brez centrifugiranja in pregrevanja. Žive encime pa najdete 
tudi v žitno fermentiranih napitkih. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Blagodejne vplive aloe vere na zdravje trebušne slinavke in prebavil so preučevali na nemškem inštitutu 

Heilpflanzen. Prišli so do spoznanja, da uživanje ekološko pridelanega soka aloe vere iz svežih rastlin (brez 
aloina, dodatkov in konzervansov) podpira uspešno regeneracijo trebušne slinavke ter regeneracijo jeter in 
prebavnih organov.  
 

Aloja, sluznice in diabetes 
 
Posebej so testirali tudi vpliv aloe vere na sladkorno bolezen. Pri sladkorni bolezni tipa II se je izkazalo, da so 

pacienti lahko zmanjšali količino zdravil ali jih celo opustili, če so dosledno pili neoporečen sok aloe vere iz 
biološke pridelave ter ga kombinirali s spremenjenim načinom prehranjevanja (malo mesa, veliko svežega sadja 
in zelenjave) in primernim programom gibanja. Pri diabetikih, ki so že odvisni od inzulina, poročajo, da so že 
manjše količine soka, zaužitega zjutraj in zvečer, v približno treh mesecih zmanjšale potrebo po dodajanju 
inzulina za 20 %. Poleg tega so pacienti poročali, da je srbenje po telesu prenehalo in da je bilo v večini primerov 
manj pojavov ran na okončinah.  
 
Inzulin sčasoma poškoduje črevesno sluznico, zato je še bolj pomembno, da postane pri sladkornih bolnikih skrb 
za regeneracijo sluznic redno opravilo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Skupaj za zdravje človeka in narave,  avtor: Sanja Lončar  
 

 
 

Bio 100% aloe vera sok 
Princeton  

 
VEČ O IZDELKU 

 
 

BIO klorela v tabletah   
 

VEČ O IZDELKU 

 
 

BIO pirin napitek z mandlji   
 

VEČ O IZDELKU 

 
 

BIO ječmenova trava v prahu   
 

VEČ O IZDELKU 

http://www.norma.si/sokovi?izdelek=2167
http://www.norma.si/sokovi?izdelek=2167
http://www.norma.si/superhrana/alge-in-trave/izdelek/bio-klorela-v-prahu-planet-bio-100-g
http://www.norma.si/superhrana/alge-in-trave/izdelek/bio-klorela-v-prahu-planet-bio-100-g
http://www.norma.si/napitki/izdelek/bio-napitek-pirin-z-mandlji-natumi-1-l
http://www.norma.si/napitki/izdelek/bio-napitek-pirin-z-mandlji-natumi-1-l
http://www.norma.si/superhrana/izdelek/bio-jecmenova-trava-v-prahu-planet-bio-100
http://www.norma.si/superhrana/izdelek/bio-jecmenova-trava-v-prahu-planet-bio-100
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Kokosov sladkor ima nizek glikemični indeks 

 
Kokosov sladkor se pridobiva iz nektarja kokosovih cvetov. Ima nežen okus in je zelo prijetnega okusa. Ker je 
njegov glikemični indeks 35, se smatra kot nizkoglikemična hrana in je zato zdrava alternativa belemu in 

rjavemu sladkorju (razmerje 1:1). 
 

  
 
Kokosov sladkor ima visoko vsebnost mineralov in so bogat vir kalija, magnezija, cinka in železa. Poleg tega 
vsebuje vitamine B1, B2, B3 in B6. V primerjavi z rjavim sladkorjem vsebuje 36-krat več železa, 4-krat več 
magnezija in 10-krat večjo količino cinka. 

 

 

  

 
 

BIO kokosov sladkor Vegalife  
 

VEČ O IZDELKU 

http://www.norma.si/sladila/izdelek/bio-sladkor-kokosov-vegalife-350-g
http://www.norma.si/sladila/izdelek/bio-sladkor-kokosov-vegalife-350-g
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Aronija – bogastvo za ožilje v malem 

 

Aronija kot grm 
 
Aronija je grm, ki zraste do 2 metra visoko. Plodovi imajo intenzivno rdečo ali temno vijolično barvo, imajo sladko-
kislo aromo, po zunanjosti pa spominjajo na borovnice. V naravi raste aronija največkrat v vlažnih gozdovih in 
močvirjih. Zaradi visoke odpornosti na mraz, saj prenese zimsko temperaturo celo do -47°C, aronijo mnogi 
imenujejo tudi »Sibirska borovnica« zato so jo zasadili v Rusiji, na Finskem in na Švedskem. Prav tako je rastlina 
odporna na sušo, škodljivce, onesnaženje in bolezni. 
  

Bogastvo v malem 
 
Aronija je pravo bogastvo vitaminov in mineralov. Izpostaviti je treba predvsem vitamin P, ki spodbuja pravilno 
delovanje in absorpcijo vitamina C, ohranja vezivno tkivo, skrbi za dobro prepustnost kapilar in krepi kapilarne 
stene. Zanemariti ne smemo niti zadostne vsebnosti vitaminov A, B, C in E. V malih jagodah najdemo tudi 
veliko kalcija, kalija, mangana, joda, fosforja in železa. 

 
Poleg tega vsebuje veliko antioksidantov, ki ščitijo pred rakom in drugimi poškodbami tkiva zaradi prostih 
radikalov. Predvsem zaradi slednjega narašča tudi povpraševanje po aroniji. Klinične študije so namreč pokazale, 
da varuje pred rakovo razrastjo tkiva, kakor tudi zaustavlja razvoj rakavih celic. Zavirajo tudi procese staranja in 
izboljšujejo dolgoročni spomin. 
 
V plodovih aronije najdemo vitamina A in C, vitamine skupine B in vitamin E, najbolj v oči pa bode po izjemni 
vsebnosti vitamina P oz. flavonoidih. Glavna odlika flavonoidov je, da varujejo vitamin C pred razpadom in krepijo 
njegovo učinkovanje. 
  

Aronija zdravi 
 
Aronija pomaga pri: 

 otroških boleznih, 

 boleznih jeter in žolča, 

 želodčnih težavah, 

 alergijah, 

HRANA ZA ZDRAVO OŽILJE   

http://sl.wikipedia.org/wiki/Zima
http://sl.wikipedia.org/wiki/Rusija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Finska
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0vedska
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 kožnih boleznih 

 reguliranju krvnega pritiska 

 slabokrvnosti, 

 prebavnih težavah, 

 migrenah, 

 povišanem sladkorju, 

 zaradi vsebnosti antioksidantov je sadež primeren tudi za blažitev stresa in kronične utrujenosti. 
 
Zanimiv je podatek, da so aronijo uporabljali za blaženje zdravstvenih težav, ki jih je povzročila radioaktivnost po 
jedrski katastrofi leta 1986 v Černobilu. 
  
Sadeži aronije so zaradi prijetnega okusa primerni tudi za marmelade in džeme, posušene aronije pa so 
zdrav prigrizek za malico ali kot dodatek k pecivom, pitam, mafinom. 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 

 

 

  

 
 

Sok aronije  
 

VEČ O IZDELKU 

 
 

BIO sušena aronija   
 

VEČ O IZDELKU 

http://www.norma.si/sokovi/izdelek/bio-sok-aronije-aronia-07-l
http://www.norma.si/sokovi/izdelek/bio-sok-aronije-aronia-07-l
http://www.norma.si/suho-sadje?izdelek=3974
http://www.norma.si/suho-sadje?izdelek=3974
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4.  

 

Antioksidanti za dolgo življenje 

 
 
Verjetno smo že vsi ničkolikokrat slišali o antioksidantih in njihovi pomembnosti za naše zdravje. Pa že veš kaj 
resnično pomeni za tvoje zdravje? V tem nasvetu ti ponujam razširjeno znanje o tej molekuli: zakaj je tako 
pomembna za naše telo in kje jo najdemo. 
  
Antioksidant je molekula, ki lahko upočasni ali prepreči oksidacijo drugih molekul. Oksidacija je kemična reakcija 
prenosa elektrona iz ene substance na spojino, ki se oksidira (reducent). Pri oksidacijskih reakcijah lahko 
nastajajo prosti radikali, ki v telesu sprožijo verižne radikalske reakcije, posledice teh pa so lahko poškodbe 
celic. Antioksidanti prekinejo takšne reakcije, saj reagirajo s prostimi radikali in jih tako nevtralizirajo, s 
tem pa preprečijo oksidacijo drugih molekul. 
  

Prosti radikali – povzročitelji večine degenerativnih bolezni 
  
Prosti radikali so zelo znani biokemični škodljivci, ki povzročajo od 80 do 90 odstotkov vseh degenerativnih 
bolezni. To so molekule ali atomi, ki imajo neparno število elektronov in zaradi tega zelo hitro reagirajo z drugimi 
spojinami. Če jih je v telesu preveč, napadejo zdrave celice, poškodujejo proteine, maščobe, DNK in RNK. Kadar 
prosti radikali reagirajo s celičnimi membranami zdravih maščobnih celic, nastanejo lipidni peroksidi. Lipidni 
peroksidi so zelo obstojni in zato še posebej škodljivi, saj lahko telesu povzročajo trajno škodo. Ta škoda se 
pokaže v obliki degenerativnih bolezni, kot so ateroskleroza, diabetes, očesna mrena, artritis, prehitro staranje, 
kožne gube in rakava obolenja. 
  
Nastanek prostih radikalov v telesu povzročijo predolgo izpostavljanje sončnim žarkom, onesnaženo okolje, 
jedrsko sevanje, kajenje, kemičen stres, ki nastane zaradi onesnaženega zraka, konzervansi, insekticidi, različna 
kemična sredstva, ter čustveni stres. To so tako imenovane karcinogene snovi. 
  

HRANA PROTI RAKU   
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Odkritju, da lahko vitamini A, C in E ter po najnovejših izsledkih tudi mineral selen te oksidante onesposobijo, je 

sledilo raziskovanje njihovih zmožnosti v boju proti raku. Rezultati so za zdaj izjemno spodbudni, čeprav nas 
hkrati tudi opozarjajo, da imajo protikancerogene snovi še precej pomembnejšo nalogo kot zgolj razoroževanje 
oksidantov. Vitamin A na primer ne nadzira le rasti celic, temveč spodbuja tudi njihovo medsebojno komunikacijo. 
Izoflavonoidi pomagajo uravnavati hormonsko ravnovesje in blažijo negativne učinke presežka estrogena ali 
testosterona ter tako zmanjšujejo tveganje raka na dojki in prostati. 
  
Te antioksidante bi lahko imenovali tudi »adaptogeni«, snovi, ki pomagajo organizmu, da se prilagodi sovražnemu 
okolju. Zelo veliko jih je v naravi, zato se misel o sodelovanju med nami in našim naravnim okoljem ponuja kar 
sama. Večina sodobnih karcinogenov je umetnih – rezultat nespoštovanja naše povezave z naravo in odnosa do 
nje. Rak je lahko posledica prevelike količine karcinogenov in premalo »adaptogenov«, kar prekine komunikacijo. 
Obrniti to razmerje je v tem trenutku najboljši način preprečevanja ali zaviranja razvoja raka. 
  

Najbolj znani antioksidanti 
   

Vitamin A – tako vitamin A kot njegov predhodnik, beta karotin (ki ga telo lahko telo lahko pretvori v vitamin A), 

zaščitno delujeta proti raku. Osebe, ki s prehrano zaužijejo zelo malo vitamina A imajo dvakrat več možnosti, da 
bodo obolele za rakom na pljučih, kot tiste, ki so z vitaminom A dobro preskrbljene. Najprimernejša dnevna 
količina vitamina A je 5.000 – 10.000 i.e. vitamina A in 15 – 25 mg beta karotina. 
  

Vitamin C – prehrana bogata z vitaminom C, zmanjša tveganje raka, veliki odmerki – več kot 5000 mg na dan 

(ekvivalent 100 pomaranč) – pa znatno podaljša pričakovano življenjsko dobo rakavih bolnikov. Leta 1970 sta dr. 
Linus Pauling in dr. Ewan Cameron začela  raziskavo v kateri je sto rakavih bolnikov brez možnosti ozdravitve 
vsak dan prejemalo 10 g (10.000 mg) vitamina C. Rezultate sta primerjala s skupino 1000 rakavih bolnikov, ki so 
jih zdravili z običajno terapijo. Stopnja preživetja je bila petkrat večja v skupini bolnikov, ki so prejemali vitamin C. 
Do leta 1978, ko je vseh 100 bolnikov v kontrolni skupini umrlo, je bilo 13 bolnikov iz prve skupine še vedno živih, 
12 izmed njih je očitno popolnoma ozdravelo. Mnoge raziskave so pokazale, da 1-5 g vitamina C na dan 
preprečuje raka, že obolelim pa najbolj pomaga 10 g in več tega vitamina dnevno. 
  

Vitamin E – v nasprotju z vitaminom C, ki je v vodi topen antioksidant in varuje vodene dele telesa, je vitamin E v 

maščobah topen antioksidant in varuje celične membrane ter ščiti maščobe pred oksidacijo. Oba vitamina med 
seboj sodelujeta in tako drug drugemu povečujeta učinkovitost. Vitamin E ščiti predvsem pred rakom na dojki, 
najprimernejši dnevni odmerek le-tega pa je od 400 do 800 i.u. na dan. 
  

Selen – tudi mineral selen in vitamin E tesno sodelujeta. Finski zdravnik dr. Jukka Salonen in njegovi sodelavci 

so vzeli krvne vzorce 12.155 osebam. Štiri leta pozneje jih je že 51 umrlo za rakom; tisti z nizko ravnijo tako 
selena kot vitamina E so bili v enajstkrat večji nevarnosti, da zbolijo za rakom, kot tisti z normalnimi vrednostmi. 
Najprimernejši odmerek je 100 do 200 μg selena na dan. S povprečno dnevno prehrano ga dobimo le 5 μg. 
  
Vsi zgoraj omenjeni antioksidanti so sicer najbolj znani in najbolj razisani, vendar to še ne pomeni, da so edini 
antioksidanti z visoko zaščitno vrednostjo. Med antioksidanti, ki prav tak pred rakom, so še silimarin v mlečnem 
osatu), proantocianidini (v sadju in jagodičevju), glutation in cistein, ki ju je obilo v česnu. 
  

Kje jih najdemo? 

 Vitamin A in beta karotin – korenje, buče, sladki krompir, paradižnik, ohrovt, melone, breskve, marelice 
(svetlo obarvano sadje in zelenjava!) 

 Vitamin C – citrusi, zelena paprika, brokoli, zeleno-listna zelenjava, jagode, paradižnik.. 

 Vitamin E – oreščki in semena, zrna, zeleno-listna zelenjava, pšenične klice, rastlinska olja.. 

 Selen - v nekaterih gobah, jajcih, ribah, perutnini (temno meso – npr. puran), jetrih, česnu, čebuli, 

brokoliju, paradižniku, nepredelanih žitaricah (pri predelavi v belo moko se izgubi večina selena) in 
semenkah. 

Superhrana 

  
Čeprav bio hrana vsebuje neprimerno več vitaminov in mineralov ter vseh hranilnih snovi kot konvencionalna, pa 
včasih z dnevno prehrano v naše telo ne moremo vnesti dovolj anioksidantov, zato v nadaljevanju razkrivamo 
nekaj t.i. superhrane, ki vsebuje povečane vrednosti hranljivih snovi. 
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Camu Camu je najbogatejši vir C vitamina kar ga poznamo (12 %).  Izvira iz področij amazonskega deževnega 

gozda, kjer se ta živahno zeleno-rdeča jagoda že tisočletja uporablja v prehrani in medicini. Camu camu je bogat 

z antioksidanti, aminokislinami, fitokemikalijami, vitamini in minerali, kar naredi to zanimivo jagodo odlično hrano 

za izboljšanje imunskega sistema. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
Semena jedilne konoplje so eden najbogatejših virov beljakovin, vsebujejo vse esencialne aminokisline, 

maščobne kisline (omega 3-6-9) v idealnem razmerju za človeško telo in visok nivo antioksidantov. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Açai je bogat s kalijem, vitamini B skupine, vitaminom E,  vlakninami in vsebuje visok nivo antioksidantov. 

Napolni z energijo, izboljša prebavo, krepi imunski sistem, izboljša spanec ter prispeva k zdravim lasem, očem in 
koži. 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BIO camu camu v prahu 
PlanetBio  

 
VEČ O IZDELKU 

 
BIO luščena semena jedilne 

konoplje 
 

VEČ O IZDELKU 

 
 

BIO acai v prahu Natural Earth 
 

VEČ O IZDELKU 

http://www.norma.si/superhrana?izdelek=8428
http://www.norma.si/superhrana?izdelek=8428
http://www.norma.si/superhrana?izdelek=8428
http://www.norma.si/semena/izdelek/bio-semena-jedilne-konoplje-luscena-150g
http://www.norma.si/semena/izdelek/bio-semena-jedilne-konoplje-luscena-150g
http://www.norma.si/superhrana/plodovi-in-semena/izdelek/bio-acai-v-prahu-natural-earth-100-g
http://www.norma.si/superhrana/plodovi-in-semena/izdelek/bio-acai-v-prahu-natural-earth-100-g
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Guarana guaranin, ki je skoraj identičen kofeinu, le da se veliko počasneje absorbira v krvni obtok in ima zato 
daljši, bolj enakomeren in bolj prijeten občutek. Guarana zvišuje nivo energije in fizične vzdržljivosti, nas ohranja 
budne, izboljšuje spomin, čisti krvni obtok, spodbuja metabolizem in deluje kot antioksidant. 

  
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ječmenova trava vsebuje vse do sedaj znane minerale in vitamine, vključno s  kalijem, magnezijem, bakrom, 

fosforjem, manganom, cinkom, beta karotenom, vitamini B1, B2, B6 in K. Ta hranila se enostavno absorbirajo 
zaradi prisotnosti bistvenih encimov, ki pomagajo pri prebavi in presnovi teh hranil. Vsebuje tudi ogljikove hidrate, 
beljakovine, lipide, klorofil in encime. Glucan (Koristnost beta glucana so pričeli razsikovati že v 40-tih letih 
prejšnjega stoletja. Pridobiva se ga iz stene celic kvasovk, gob, ječmena in ovsa. Ima zmožnost zmanjšati nivo 
LDL ('slab' holesterol) in okrepi telesno odpornost. Je močan stimulator imunskega sistema, saj  aktivira delovanje 
makrofagov. Študije so pokazale, da aktivira tudi delovanje B limfocitov, celic ubijalk in T celic. Poleg tega je 
tudi izredno močan antioksidant, ki uničuje proste radikale v telesu. Nima nobenih neželenih stranskih učinkov 

in ni toksičen.) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BIO guarana v prahu 
PlanetBIO 

 
VEČ O IZDELKU 

 
 

BIO ječmenova trava v prahu 
PlanetBIO 

 
VEČ O IZDELKU 

http://www.norma.si/superhrana/plodovi-in-semena?izdelek=8012
http://www.norma.si/superhrana/plodovi-in-semena?izdelek=8012
http://www.norma.si/superhrana/alge-in-trave/izdelek/bio-jecmenova-trava-v-prahu-planet-bio-100
http://www.norma.si/superhrana/alge-in-trave/izdelek/bio-jecmenova-trava-v-prahu-planet-bio-100
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Alga spirulina ima v povprečju 65 odstotkov proteinov in široko paleto vitaminov, mineralov in (fito) hranil. Z 

zmanjševanjem občutka lakote in ohranjanjem pravilnega nivoja sladkorja v krvi pomaga pri vzdrževanju 
normalne telesne teže ter hujšanju. Je antioksidant in pomaga pri izboljšanju prebave, splošnega počutja ter 
imunskega sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Goji jagode so na svetovnem tržišču poznane predvsem po bogati vsebnosti antioksidantov in vitaminov C, 
B1, B2, B6 in E, zaradi bogate hranilne vrednosti pa so dobile ime “sadež vseh sadežev”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

 
 
 

 
 
  
Marelična jedrca so eden najboljših virov vitamina B17 in močan antioksidant.  

  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BIO sirulina v prahu PlanetBIO 
 

VEČ O IZDELKU 

 
 

BIO goji jagode PlanetBIO 
 

VEČ O IZDELKU 

 
 

BIO goji jagode Natural Earth 
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BIO goji sok Sanct Bernhard 
 

VEČ O IZDELKU 

 
 

BIO marelična jedrca 
PlanetBIO 

 

VEČ O IZDELKU 

http://www.norma.si/superhrana/alge-in-trave/izdelek/bio-spirulina-v-prahu-planet-bio-200-g
http://www.norma.si/superhrana/alge-in-trave/izdelek/bio-spirulina-v-prahu-planet-bio-200-g
http://www.norma.si/superhrana/plodovi-in-semena/izdelek/bio-goji-jagode-planetbio-150-g
http://www.norma.si/superhrana/plodovi-in-semena/izdelek/bio-goji-jagode-planetbio-150-g
http://www.norma.si/superhrana/plodovi-in-semena/izdelek/bio-goji-jagode-v-prahu-natural-earth-150-g
http://www.norma.si/superhrana/plodovi-in-semena/izdelek/bio-goji-jagode-v-prahu-natural-earth-150-g
http://www.norma.si/sokovi?izdelek=2141
http://www.norma.si/sokovi?izdelek=2141
http://www.norma.si/superhrana/plodovi-in-semena?izdelek=8013
http://www.norma.si/superhrana/plodovi-in-semena?izdelek=8013
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Reishi gobe vsebujejo več aktivnih sestavin, med njimi najbolj izstopajo polisaharidi in triterpeni. 

  
Polisaharidi so kompleksni ogljikovi hidrati, sestavljeni iz verig sladkorjev. Ti sladkorji stabilizirajo krvni tlak in 
sladkor v krvi, prav tako pa vplivajo na proste radikale. Triterpeni so steoridi, kot molekule, ki zavirajo sproščanje 

histamina in imajo protivnetne lastnosti. 
  
Učinki jemanja reishi gobe niso opazni takoj, sploh pa ne, če jih vzamemo enkrat ali pa le občasno. Vzemite gobo 
vsak dan in bodite potrpežljivi. Učinke boste opazili šele čez nekaj tednov do dveh mesecev. 
  
Uporaben nasvet: vzemite vse tablete, praške in čaje z nekaj vitamina C. Raziskave kažejo, da vitamin C 

poveča absorbcijo polisaharidov v telesu. 
 
Vir: www.maharishi.si; Holford, Patrick. 2009. 100 % zdravi: najnovejša odkritja o pravih vzrokih bolezni. 
Ljubljana: Mladinska knjiga; www.planetbio.si. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vso našteto hrano najdeš v Normi, zato te vabimo, da si prideš med njene police po svojo dozo zdravja! Z 
Normino kartico zdravih ugodnosti so nakupi ugodnejši! Preveri, katere koristi še prinaša Normina kartica 
zdravih ugodnosti! 

  
 
  

 
 

BIO goba reishi v prahu Planet 
BIO 

 

VEČ O IZDELKU 

 
 

Normina kartica zdravih ugodnosti  
 

VEČ O KARTICI 

http://www.planetbio.si/
http://www.norma.si/superhrana/gobe/izdelek/bio-goba-reishi-v-prahu-planet-bio
http://www.norma.si/superhrana/gobe/izdelek/bio-goba-reishi-v-prahu-planet-bio
http://www.norma.si/normina-kartica
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Superhrana v super receptih 
 
Zbrala sem malo drugačne, zanimive in zelo okusne recepte, ki vsebujejo superhrano. Poskusi svojega 
najljubšega in mi povej kako ti je bil všeč! Pa veliko užitkov pri kuhanju ti želim :-) 
 
Opozorilo: vsi recepti morda niso primerni za bolnike z rakom zaradi uporabe drugih živil  v receptih, ki 
niso superhrana. Pred njihovo uporabo izdelkov in receptov, se obvezno posvetujte s svojim zdravnikom.  

  

 
  

Camu camu  
 
Camu camu je majhen sadež s področij amazonskega deževnega gozda in je poznan po izjemno visoki 
vsebnosti vitamina C. 

  
Vsebuje močne fitokemikalije, je poln aminokislin (serin, valin in levcin) in ima več vitamina C kot katero koli 

drugo znano sadje na svetu. Pomaranče vsebujejo 500-4.000 ppm vitamina C na 100 g sadja, camu camu pa 
celo do 500.000 ppm ali približno 2 grama vitamina C na 100 g sadja. V primerjavi s pomarančami 
zagotavlja camu camu 30-krat več vitamina C. Nadalje je Camu camu pomemben vir kalija, vsebuje ga kar 711 

mg na kilogram sadja. 
  

Oranžna zabava korenčka, pomaranče in ingverja v družbi s camu camu-jem 

 
Potrebuješ:  

 3 korenčke 

 4 pomaranče 

 2 jabolka 

 košček ingverja 

 1 čajno žličko camu camu-ja v prahu 

 nekaj kapljic hladno stiskanega olja 
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Priprava: 

1. Vse sestavine lepo vsuj v sokovnik in na koncu vmešaj v sok še žličko camu- camu-ja ter nekaj kapljic 
kakšnega kakovostnega hladno stiskanega olja, da se bo vitamin A iz korenja lahko absorbiral. 

Camu camu uporabi tudi kot masko za obraz, saj redna uporaba zmanjšuje pore in brazgotine od aken. 
Uspešno se je dokazal tudi kot naravni deodorant. 
  

Açai jagode  
 
Açai jagode so plodovi açai palme in slovijo po vsebnosti visokega nivoja antioksidantov. 

  
Cenjene so zaradi bogate vsebnosti kalija, bakra, magnezija, vitaminov B-skupine, vitaminov C, A, D in E, vlaknin, 
omega-3 maščobnih kislin, fitosterolov in zdravih nenasičenih maščob. 
 

Čokoladni Açai tartufi 

 
 
  
Potrebuješ: 

 1,5 žlice kokosovega olja 

 1/3 skodelice açai-ja v prahu 

 2 žlici kakava v prahu 

 2 žlici kakavovih koščkov 

 2 žlici kokosovega sladkorja 

 8 velikih datljev 

 1 žlico mandljevega masla 

Priprava: 

1. Vse sestavine, razen kakavovih zrnc, daj v mešalec in dobro premešaj. Na koncu dodaj še kakavove 
koščke in samo nekaj krat pritisni, da se vse sestavine lepo združijo. 

2. Oblikuj majhne tartufe (mase je za 16 tartufov), jih povaljaj v açai-ju ter shrani v hladilnik. Vedno postrezi 
hladne. 
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Goji jagode 
  

Goji jagode so najprej izjemno bogat vir antioksidantov. Vsebujejo namreč flavonoide, polifenole, karotenoide 
ter vitamin A, C in E. Goji jagode vsebujejo 500-krat več vitamina C na težo kot pomaranče in vsebujejo v 
povprečju več beta karotena kot korenje. Goji jagode so izjemne tudi v tem, da vsebujejo kar 19 aminokislin, 
11 esencialnih vitaminov, 22 mineralov v sledeh in velike količine vitamina B1, B2, B6 in vitamina E. 
Analize so pokazale, da goji jagode vsebujejo tudi esencialne maščobne kisline. Vsebujejo celo več železa kot 
špinača! 

Aminokisline so ključnega pomena za življenje, saj igrajo osrednjo vlogo gradnikov v telesu, ki tvorijo 
beljakovine. Aminokisline so posredniki pri presnovi in zagotavljajo strukturo za mišice, kite, žleze, organe, nohte 

in lase. Obstaja dvoje aminokislin - neesencialne (nebistvene), ki jih telo lahko proizvede samo in esencialne 
aminokisline, ki jih telo ne more proizvesti samo in jih moramo zato vnesti s hrano. Goji jagode vsebujejo 19 
aminokislin, od tega 8 esencialnih. Goji jagode so torej skoraj popoln vir beljakovin, saj zagotavljajo 13 

odstotkov več beljakovin kot tehtajo. 
  

Čičerikina solata z goji jagodami 

 
 
Za štiri osebe potrebuješ: 

 2/3 skodelice narezanih mandljev 

 500 g kuhane čičerike 

 300 g olupljenih mandarininih jedrc 

 2/3 skodelice posušenih goji jagod 

 1 majhno sesekljano rdečo čebulo 

 1 strok sesekljanega česna 

 1 (2,5 cm) košček naribanega ingverja 

 1 skodelica nasekljanega peteršilja 

 125 ml na kocke narezanega feta sira (pravega ali veganskega) 

 2 žlici jabolčnega kisa 

 2 žlici oljčnega olja 

 ščepec čilija 

 črni poper 

Priprava: 

1. V ponvi popeci narezane mandlje, da se zlato zapečejo (približno 4 minute). 
2. Vse sestavine združi v večji posodi in za nekaj ur postavi v hladilnik. Postrezi ohlajeno. 

Guarana  
  
Guarana je sadež, ki raste na območju amazonskega deževnega gozda, predvsem v Braziliji. Je izjemno 
učinkovita pri dvigovanju energije– tako pri otrocih kot odraslih – saj vsebuje dvakrat več kofeina kot kavna zrna. 

Gurana pripomore k fizični vzdržljivosti, nas ohranja budne, izboljšuje spomin, vzpodbuja metabolizem in deluje 
kot antioksidant. 
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Guarana vsebuje guaranin, ki je skoraj identičen kofeinu, le da se veliko počasneje absorbira v krvni obtok in ima 

zato daljši, bolj enakomeren in bolj prijeten občutek. Učinki guarane začnejo delovati približno eno uro po zaužitju. 
  
Guarana ima zelo prijeten okus, če ji dodamo sladkor ali katerokoli drugo sladilo. Sama ima precej grenak okus. 
Vmešana v toplo vodo, z dodatkom mleka in sladkorja, ima okus po kavi. 
  

Energijske kroglice GUARANA 

 
  
Potrebuješ: 

 dve pesti rozin ali datljev 

 1 žlico sončničnih semen 

 1 žlico bučnih semen 

 1 žlico lanenih semen 

 1 žlico sezamovih semen 

 3 čajne žličke guarane v prahu 

 kokosovo moko in kakav v prahu (po želji) 

Priprava:  

1. V mešalniku dobro zmešaj rozine/datlje in semena (nekaj lanenih in sezamovih semen si pusti za posip). 
2. V zmes dodaj guarano in jo ročno vmešaj. Oblikuj kroglice. 
3. Na krožniku si pripravi lanena in sezamova semena ter v njih povaljaj kroglice (namesto semen lahko 

uporabiš kokosovo moko in kakav v prahu). 
4. Pred serviranjem jih nekaj časa hrani v hladilniku. 

Mesquite 
  
Mesquite v prahu je visoko beljakovinska, nizko glikemična superhrana iz puščavskih dreves. 

  
Moko iz mesquita že od nekdaj uporabljajo domorodci na jugozahodu današnjih ZDA. Vedno bolj pa postaja 
popularna pri veganih in vegetarijancih, saj ima moka iz mesquita nizki glikemični indeks ter je bogata z 
beljakovinami in mikrohranili. Iz te moke lahko pripraviš nizko glikemične palačinke, tortilje in kruh. Moka iz 

mesquita je prav tako BREZ GLUTENA. 
  
Mesquite poleg tega vsebuje še veliko vlaknin (2 žlici pokrijeta dnevno potrebo po vlakninah) in aminokislino lisin. 
  
Mesquite ima sladek, oreščkast okus in se uporablja tudi kot blaga alternativa drugim sladilom. 
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Presni falafli iz cvetače in Mesquita s svežim peteršiljevim prelivom 

 
  
Za deset falaflov potrebuješ: 

 1 skodelico sončničnih semen 

 1 in 1/2 skodelice narezane cvetače 

 1 žlico tahinija 

 1/2 čajne žličke kumine 

 1 čajno žličko koriandra 

 1 čajno žličko sladke paprike v prahu 

 1/4 skodelice mesquita v prahu 

 ščepec čilija v prahu 

Priprava: 

1. V mešalniku ali kavnem mlinčku zmelji sončnična semena. 
2. Ko so semena zmleta, v mešalnik dodaj cvetačo, tahini, kumino, koriander, papriko in mesquite ter 

ponovno dobro premešaj. Dobiš zelo gosto maso. Dodaj približno 1/4 skodelice vode, da maso malo 
razredčiš (toliko, da lahko iz nje oblikuješ kroglice).  

3. Oblikuj kroglice in jih splošči. V dehidratorju jih pusti 12-14 ur, da je zunanjost suha in notranjost še 
vedno malo vlažna. Vmes jih enkrat obrni. 

4. Postrezi s svežim prelivom iz peteršilja ali tahini prelivom. 

  
*Pečena varianta: falafle peci 30-35 minut na 350 stopinjah celzija. 
  
Sveži preliv iz peteršilja: 

 1 majhen avokado 

 1/2 šopka peteršilja 

 sok dveh velikih limon (ali treh majhnih) 

 1/4 skodelice olivnega olja 

 1 skodelica vode 

 1/2 čajne žličke soli 

 črni poper 

Priprava: 

  
Vse sestavine dobro premešaj v mešalniku in serviraj. 
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Reishi gobe  

 
Reishi gobe vsebujejo več aktivnih sestavin, med njimi najbolj izstopajo polisaharidi in triterpeni. 

  
Polisaharidi so kompleksni ogljikovi hidrati, sestavljeni iz verig sladkorjev. Ti sladkorji stabilizirajo krvni tlak in 
sladkor v krvi, prav tako pa vplivajo na proste radikale. Triterpeni so steoridi, kot molekule, ki zavirajo sproščanje 

histamina in imajo protivnetne lastnosti. 
  
Učinki jemanja reishi gobe niso opazni takoj, sploh pa ne, če jih vzamemo enkrat ali pa le občasno. Vzemite gobo 
vsak dan in bodite potrpežljivi. Učinke boste opazili šele čez nekaj tednov do dveh mesecev. 
  
Uporaben nasvet: vzemite vse tablete, praške in čaje z nekaj vitamina C. Raziskave kažejo, da vitamin C 

poveča absorbcijo polisaharidov v telesu. 
   

Smuti nesmrtnosti 

 
 
Sestavine:  

 

 1 banana 

 1 breskev 

 pest svežega regrata 

 1 žlica reishi prahu 

 pest goji jagod 

 1 skodelica sveže stisnjenega pomarančnega soka 
  
Priprava: 

 
Vse sestavine dobro premešaj v mešalniku. 
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Smuti mladosti 

 
Sestavine:  

 
1 banana 
1 skodelica borovnic 
pest svežih kopriv 
pest posušenih ali svežih murv 
20 kapljic reishi tinkture 
1 skodelica sveže stisnjenega pomarančnega soka 
  
Priprava:  

 
Vse sestavine dobro premešaj v mešalniku. 
 

Chia semena  
  
Chia semena so bila nekoč osnovno živilo inkovskih, majevskih in azteških kultur. Chia je pravzaprav majevska 
beseda za moč. Semena so uporabljali predvsem njihovi sli tekači, saj so jim semena dajala velike količine 
energije. Gel, ki nastane, ko chia semena namočimo v tekočino, ustvari fizično oviro med ogljikovimi hidrati in 

prebavnimi encimi, ki jih razčlenjujejo, kar upočasnjuje pretvorbo ogljikovih hidratov v sladkorje. To pomeni, da se 
energija sprošča počasni a nenehno, kar nam daje več vzdržljivosti. 
  
Zakaj še jesti chia semena? 

  
Ker vsebujejo: 

 2-krat več beljakovin kot katerakoli druga semena ali žito 

 5-krat več kalcija kot mleko (poleg tega pa še bor - mineral v sledeh - ki pomaga pri prenosu kalcija v 
kosti) 

 2-krat več kalija kot banane 

 3-krat več antioksidativne moči kot borovnice 

 3-krat več železa kot špinača 

 obilico omega-3 in omega-6 maščobnih kislin 

  
Chia semena so tudi popoln vir beljakovin, saj zagotavljajo vse esencialne aminokisline v lahko prebavljivi 
obliki. So odličen vir topnih vlaknin. Tako kot lanena semena, so tudi chia semena zelo hidrofilna: semena 
namreč vpijajo tekočino in okoli sebe ustvarijo gel. Ker vpijajo tekočino, jih moramo pred uživanjem vedno 
namočiti, saj s tem hidrirajo naše telo, v nasprotnem primeru pa nam iz našega telesa »kradejo« tekočino. 

  
Ker vsebujejo veliko antioksidantov so zelo obstojna. Suha chia semena lahko na suhem hranimo 4 do 5 let 

brez poslabšanja okusa, vonja ali hranilne vrednosti. 
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Špinačne palačinke 

  
  
Potrebuješ: 

 3 skodelice sveže špinače 

 3 žlice chia semen 

 1/2 skodelice + 1 žlico tople vode 

 2/3 skodelice riževe moke 

 1 žlico vinskega kamna  

  
Priprava: 

1. V skodelici združi chia semena s toplo vodo in pusti stati 15 minut, da nastane gel. V mešalniku zmešaj 
špinačo in chia gel. Dodaj moko in vinski kamen ter dobro zmešaj. 

2. V ponvi speci 10-12 palačink na nizki temperaturi
*
, vmes enkrat obrni. 

  
*Peci na nizki temperaturi, da ohraniš svetlo zeleno barvo. 
  
Med posamezne plasti palačinke dodaj hummus in zelenjavo po želji. 
  

Maca 
 
Maca je korenasta rastlina, ki raste na območju Peruja. Je naraven adaptogen in je nabita z več kot 60 
mikrohranili, 40 odstotki kalija, 10 odstotki kalcija, vsebuje pa še veliko železa, fosforja, magnezija, silicija 
in cinka. Vsebuje 18 aminokislin od 20 esencialnih in 20 maščobnih kislin. Lahko bi rekli, da je najmočnejša 

korenina na svetu. 

Presni maca golaž 
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Maca v golažu? Zakaj pa ne. Je korenina in je zares okusna šele, ko je združena z začimbami. Jed ima resnično 
okus po golažu, vendar ti bo zagotovo všeč, četudi ne maraš mesa. 
  
V mešalniku zmešaj: 

 3 žlice mace 

 1 žlico belega popra 

 1 čajno žličko začimbe garam masala 

 1/2 čajne žličke indijskega kumina 

 1 skodelico indijskih oreščkov 

 2 žlici kokosovega olja 

 3 skodelice vode 

  
Mešaj do gladke mase, nato v mešalnik dodaj še: 

 čili v prahu 

 4 žlice misa (lahko tudi tamari omako, je pa boljši miso) 

 2 sveža stroka česna 

 3 žlice sesekljane čebule 

 1 žlica kumine 

Zmešaj toliko, da bodo ostali še koščki. 
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Laneno olje uspešno proti raku 

    

Laneno olje in učinkovanje 
  
Laneno olje je bogat vir esencialnih maščobnih kislin, ki so potrebne za ohranjanje zdravja, za ohranjanje celičnih 
struktur in za tvorbo energije. Je največji vir omega-3 maščobnih kislin v naravi. 
Zakaj se priporoča laneno olje? Organizem potrebuje preko 50 esencialnih snovi vsak dan. Te snovi potrebuje 
telo za obnovo celic in za ohranjanje vitalnosti ter dolgega zdravega življenja. Imenujejo se esencialne, ker jih naš 
organizem ni sposoben ustvariti sam. Večina teh snovi so vitamini, minerali, aminokisline in dve maščobni kislini: 
omega-3 in omega-6. Uživanje lanenega olja ima mnoge ugodne učinke: koža postane gladka, poveča se 
imunska odpornost, rane celijo hitreje, poveča se življenjska energija, zmanjša se občutljivost na stres, izboljša se 
hormonsko ravnovesje, znižajo se vrednosti maščob v krvi in še najpomembnejše – je odlično sredstvo za 
zdravljenje raka, pomoč pri artritisu in srčnem infarktu. 
  
Dieto z lanenim semenom je odkrila dr. Johanna Budwig, nemška raziskovalka na področju kemije, 
strokovnjakinja na področju maščob in olj v letu 1951. 

  

Zdravilna dieta z lanenim oljem 
  
BUDWIG DIETA Z LANENIM SEMENOM 

Dr. Budwig trdi, da je ta dieta tako kurativna kot preventivna. Zdravnica pravi, da je odsotnost linol-kislin [kar je 
pogosto v zahodni dieti] vzrok nastanka oksidaze, ki povzroča nastanek raka in mnogih drugih kroničnih bolezni. 
Teorija pravi: uporaba kisika v organizmu je lahko stimulirana s sestavinami v proteinih, ki vsebujejo žveplo, kar 
neredi olje topno v vodi. Ti proteini so prisotni v siru, lešnikih, čebuli, poru, česnu in še posebej v skuti. 
Pomembno je uporabljati samo hladno stiskana olja bogata z linolično kislino, kot je sončnično, sojino, koruzno, 
orehovo in laneno olje. Takšna olja moramo zaužiti s pravo hrano, ki vsebuje prave proteine (vsebujejo žveplo), 
drugače pride do nasprotnega učinka in nastaja škoda na telesu. 
Najboljša kombinacija je skuta in laneno olje. Laneno olje naj bo sveže stisnjeno. Hrana, ki vsebuje naravni 
sladkor kor so dateljni, fige, hruške, jabolka in grozdje je tudi zelo dobro za dieto. Prav tako je zdravilen med. 
Sintetični vitamin ni A ni primeren, ker vsebuje oksidacijske produkte, zato pridobimo vitamin iz korenja (karotin 
kot provitamin A). Vitamin B pridobimo lahko iz mleka, jogurta in kvasa. 



75 

               

Ta dieta je dobra za vse vrste kroničnih bolezni kot so recimo srčne bolezni, žolčne bolezni, diabetes, artritis, 
tumorji. Prav tako izboljša sluh in vid. 
  
Zmešajte v mešalcu naslednje sestavine: 
•  1 skodelico organske skute (z manj maščob, ne pretrdo, najbolje da naredimo svojo) (ali jogurt) 
•  2-5 žlic lanenega olja - 1-3 žlice sveže mletih lanenih semen (mešalec za kavo ustreza) 
•  Dovolj vode 
•  Malce kajenskega popra (čili v prahu) 
  

Hranjenje lanenega olja 
  
Po odprtju je najbolje hraniti olje v hladilniku na temnem ali v temni steklenici. 
  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Laneno olje Byodo 250 ml 
 

VEČ O IZDELKU 

http://www.norma.si/olje/izdelek/bio-olje-laneno-naravno-byodo-250-ml
http://www.norma.si/olje/izdelek/bio-olje-laneno-naravno-byodo-250-ml
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Ali šitake res delujejo protitumorno? 

 
 

Šitake (Lentinula edodes) veljajo za kraljico med gobami, so druga najpogosteje gojena goba na svetu in so že 
stoletja cenjene zaradi svojih blagodejnih učinkov. Že v 14. Stoletju so zapisali: »Ta goba je hrana za ohranitev 
zdravja, zdravi prehlade in poživlja krvni obtok«. Z uživanjem šitak lahko nadomestimo dnevno pomanjkanje 
beljakovin, vitaminov, mineralnih snovi in esencialnih elementov.  

Zdravilno učinkovanje šitak  
  
Šitake so bogat vir mineralov in vitaminov (železo, kalij, kalcij, cink, B vitamini, folna kislina in provitamin D - 

ergosterin). Blagodejni učinki pa se skrivajo predvsem v polisaharidih, še posej je učinkovit polisaharid lentinan, 
kateri je glavna protitumorna sestavina v šitakah. Protein eritadenin pa povzroča zmanjševanje koncentracije 
»slabega« holesterola v krvi. Šitake so v 2000 letih v številnih referencah opisovali kot medicinsko gobo s širokim 

spektrom delovanja. Na Kitajskem in Japonskem in v zadnjem času v Združenih državah Amerike so šitake 
pridobile na pomenu ter jih intenzivno uporabljajo pri spremljajočih terapijah zdravljenja različnih vrst rakavih 
obolenj. Dan danes lahko tudi pri nas kupimo sveže šitake, ki v kulinariki slovijo predvsem zaradi svojega 

odličnega okusa. 
 

Področja delovanja: 

 
- arterioskleroza 
- povišana koncentracija LDL holesterola v krvi  
- visok krvni pritisk in motnje v prekrvavitvi 
- zaščita pred srčnim infarktom  
- zmanjšana odpornost  
- putika - znižuje koncentracijo sečne kisline  
- tumorji prebavnega trakta, jeter in trebušne slinavke  
- rak pljuč, jajčnikov, levkemija  
- spremljajoča terapija pri kemoterapijah - zmanjšuje neželene stranske učinke 
- artritis  
- revma  
- bronhitis  
- krepitev imunskega sistema pri infekcijah  
- kronična utrujenost 
- diabetes 
- alergije  



77 

               

- bolečine v želodcu  
- avtoimunske bolezni 
- migrene  
- tinitus  
- hepatitis B 
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Recepti z gobami šitake  

Protimrazni artičokin ragu  

 

Sestavine: 

 1 skodelica (250 ml) suhih šitake gob (če nimaš suhih lahko uporabiš vložene ali sveže) 

 1 limona 

 12 malih artičok ali 6 srednjih ali velikih artičok 

 2 žlici oljčnega olja 

 1 velika čebula, na tanko narezana 

 4 do 5 velikih strokov česna, narezanih 

 1 žlica paradižnikove mezge 

 1/2 skodelice belega vina 

 1 lovorjev list 

 1/2 čajne žličke timijana 

 sol in sveže mlet poper 

 450 g krompirja, narezanega na 4 dele 

 1/4 skodelice narezanega svežega peteršilja 

  
Priprava: 

  
1. Gobe položi v posodo in jih prelij z 2 skodelicama vrele vode. Pusti namakati 30 minut. 
  
2. Posodo napolni z vodo in dodaj sok polovice limone, da artičoka ne oksidira. Steblo odlomi in z ostrim nožem 
odreži vrhove – približno 1 centimeter za male artičoke in 2 centimetra za večje. Odrezane dele natri z drugo 
polovico limone. Trdne zunanje dele odtrgaj, dokler ne dosežeš svetlo zelenih listov blizu sredice. S tankim 
nožem obreži spodnji del artičoke tako, da nož držiš pod kotom in režeš okoli artičoke, dokler ne dosežeš 
svetlega mesa, ki se nahaja pod trdnim spodnjim delom. Majhne svetle in mehke artičoke, ki so ostale prereži na 
pol ali velike na četrtine in izreži srednji del artičoke, če so že zrele. Takoj jih položi v vodo z limoninim sokom. 
  
3. Gobe vzemi iz posode in jih dobro ožemi s pomočjo kuhinjske krpe. To počni nad posodo, saj je le-ta osnova 
za juho. V posodo dodaj  toliko vode, da dobiš za 3 skodelice tekočine. 
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4. V ponvi segrej olivno olje in dodaj čebulo. Kuhaj dokler ne postekleni, potem dodaj česen in gobe ter praži 
približno 1 minuto. Dodaj paradižnikovo mezgo in med mešanjem kuhaj 3 do 5 minut, dokler ne potemni in začne 
kamelizirati. 
  
5. Posuši artičoke in jih skupaj s krompirjem daj v ponev in mešaj približno minuto, potem dodaj vino. Ko večina 
tekočine povre, dodaj vodo od gob, lovorjev list, timijan, sol in poper. Pusti, da zavre, zmanjšaj temperaturo in 
kuhaj 40 minut, dokler se krompir in artičoke ne zmehčajo. 
  
6.  Na koncu lahko dodaš še sol, poper, limonin sok in peteršilj, če je potrebno. 

 

Zelenjava in tofu v voku 

 

Sestavine: 

 1/2 lončka miso omake 

 1 lonček piščančje jušne osnove 

 1/2 lončka mirin omake 

 4 žlice sezamovega olja 

 1/5 lončka arašidovega olja 

 2 stroka česna 

 2 žlički sveže naribanega ingverja 

 1 lonček mladega graha 

 6 beluši 

 2 lončka paprike (rdeče, zelene, rumene) 

 1 lonček gob šitake 

 150 g tofuja 

 1 žlička črnega sezama 

  
1. V posodici dobro premešaj jušno osnovo, mirin in miso omako. Postavi na stran. 
  
2. Beluše nareži na 3 cm dolge palčke, papriko po dolgem, šitake in tofu prav tako na manjše koščke, 
    česen sesekljaj na drobno. 
  
3. V voku segrej sezamovo in arašidovo olje. Dodaj sesekljan česen, vso zelenjavo in tofu. 
  
4. Na zelo vročem ognju vse skupaj praži minuto ali dve. 
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5. Odstavi in dolij omako. Vse skupaj dobro premešaj, nadevaj v skodelice in 
    posipaj s ščepcem črnega sezama. 

 

Zelenjavna jin-jang miso juha 

 

Sestavine: 

 1 žlica sezamovega olja 

 1-2 čebuli, tanko narezani na polovice krogcev 

 1-2 pora, tanko narezana 

 1-2 stroka česna, sesekljana 

 2-3 korenčke, tanko narezane 

 1/2 skodelice koruze 

 1 majhna bela redkev, tanko narezana 

 2-3 šitake gobe, tanko narezane 

 6 skodelic vode 

 400 g tofuja, narezanega na majhne kocke 

 2 žlici posušenih hijiki morskih alg 

 1 žlica tamari sojine omake 

 1/4 skodelice miso paste (po izbiri) 

 1 šopek mladih čebulic, tanko narezanih 

Postopek: 

1. V veliki posodi za juho segrej olje ter prepraži čebulo in por. 
2. Dodaj česen, korenje, koruzo, redkev, gobe in na kratko prepraži. Dodaj vodo in pusti, da zavre. Kuhaj 

10-15 min. 
3. Dodaj tofu, alge in tamari omako ter pokuhaj še dodatne 2-3 minute. Ugasni ogenj. 
4. Odvzemi 1/2 skodelice juhe in v njen dobro raztopi miso pasto. 
5. Vmešaj miso pasto v preostalo juho, po okusu dodaj še tamari omako ali pasto in posipaj z mlado 

čebulo. 
6. Če boš juho pogreval/a, ne pusti, da zavre, saj le tako ohraniš zdravilne lastnosti miso paste.  
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Miso juha je osnova makrobiotične kuhinje in predstavlja uvod v vsak makrobiotični obrok. Ta recept je zelo 
fleksibilen. Našteto zelenjavo lahko zamenjaš s katero drugo, ki jo imaš doma ter dodaš testenine ali riž, da dobiš 
zaključeno kosilo. 

Špinačna solata z balzamičnimi šitake gobami 

 

Sestavine: 

 3/4 skodelice sladke koruze 

 1/4 skodelice indijskih oreščkov 

 2 čajni žlički oljčnega olja 

 po želji: 2 žlici rozin 

 1 velik šop sveže špinače 

 1 žlica jabolčnega kisa 

 140 g narezanih šitake gob 

 1 skodelica sesekljanega peteršilja 

 1 žlica jabolčnega kisa 

 1 žlica oljčnega olja 

 1/2 čajne žličke nerafinirane morske soli 

 2 žlici balzamičnega kisa 

 veliko sveže mletega črnega popra 

Priprava: 

  

1. Špinačo dobro operi in jo posuši. 
2. V kozici na oljčnem olju prepraži koruzo, da postane zlato rjava. Dodaj indijske oreščke in praži še 

minuto – pazi, da jih ne zažgeš. Presipaj v majhno posodo in postavi na stran. 
3. V isto kozico dodaj 1 žlico jabolčnega kisa in po želji še malo oljčnega olja. Dodaj špinačo. 
4. Pokrij kozico in na srednjem ognju popari špinačo – ne več kot 1-2 minuti. Nato dodaj koruzo in indijske 

oreščke ter na rahlo premešaj. Presipaj v servirno posodo. Začini s sveže mletim poprom. 
5. V isto kozico daj oljčno olje in šitake gobe. Praži tako dolgo, da postanejo mehke. Dodaj sesekljan 

peteršilj in praži še minuto. Dodaj balzamični kis in začini z morsko soljo. Dobro premešaj in previdno 
presipaj preko špinače. 
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Zeljni čolnički s tofujem in šitakami 

 

Sestavine: 

 500g prekajenega tofuja 

 250g gob šitak 

 1 lonček kuhanega rjavega riža 

 4 sesekljane stroke česna 

 2 žlički sveže naribanega ingverja 

 3 sesekljane čebule 

 2 žlici sojine omake 

 2 žlici sezamovega olja 

 1 žličko mlete paprike 

 1 glava zelja 

 himalajska sol 

 poper 

Postopek:  

1. V večji posodi zmešaj tofu, šitake, česen, čebulo, sojino omako, sezamovo olje, papriko in sol. 
2. Z vročo vodo operi velike zeljen liste in vanje zavij maso s tofujem. List lepo zloži, da masa med peko ne more 
uiti. Zeljne čolničke lahko prevežeš tudi s tekstilno vrvico, da bodo bolj stabilni. 
3. Čolničke položi v pekač enega zraven drugega ter jih prelij z lončkom vode in posipaj še ščepec paprike v 
prahu ali kosmih. 
4. V prej segreti pečici peci čolničke približno 35 minut pri temperaturi 180 stopinj Celzija. 
  



83 

               

Presenečenje iz šitak 

 

Sestavine: 

 8 velikih šitak gob 

 1 žličko curryja 

 1 skodelica bučnih semen 

 1 skodelica sončničnih semen 

 1/3 skodelice svežega peteršilja 

 1 velika čebula 

 1 mala paprika 

 1 strok česna 

 1 skodelica pomarančnega soka 

 sok 1 limete 

 1 srednje velik paradižnik 

 4 žlice sojine omake 

Priprava: 

1. Najprej šitake dobro opereš pod tekočo vodo ter jim odrežeš klobuke in jih mariniraš v sojini omaki. Postaviš jih 
na stran, da se odcedijo. Odrezane peclje lahko shraniš za dekoracijo na koncu. 
  
2. Nadev iz curryja pripraviš tako, da v mešalniku zmešaš najprej curry, sončnična ter bučna semena. Ko so le-ta 
dobro zmleta, dodaš še papriko, česen, pomarančni sok, sok limete, čebulo in paradižnik. Doliješ še preostanek 
sojine omake, ki je ostala od mariniranja šitak ter dodaš še peteršilj. Vse sestavine dobro premešaš. 
  
3. Odcejane šitake obrneš tako, da notranji del dežnika gleda navzgor. Napolniš jih z nadevom ter okrasiš po želji 
- lahko z drobno sesekljanimi peclji, ki so ostali ali recimo sesekljanim peteršiljem. 
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Prehlad? Ne, hvala!  

 
 
  
Ni čudno, da so naravna zdravila proti gripi in prehladu  postala tako popularna – moderna medicina še namreč ni 
ponudila (beri ne želi ponuditi) zdravil za te starodavne bolezni. Medtem ko lahko nekatera protivirusna zdravila 
preprečijo gripo in skrajšajo njeno trajanje na račun dolgoročnega zdravja, večina zdravil ponuja samo začasno 
lajšanje simptomov. Številna naravna sredstva prav tako hitro vplivajo na boljše počutje, ob tem pa dejansko 
pomagajo tudi k našem okrevanju. Poglejmo katera naravna sredstva obetajo največ. 
  

Ameriški slamnik 
  
Ameriški slamnik krepi naš imunski sistem. Dober imunski sistem pa pomeni, da se telo lahko bori proti 
infekcijam. Nekateri raziskovalci v tej rastlini niso našli nobenih koristi, vendar pa najmanj ena nedavna študija 
prikazuje bolj spodbudno sliko. Udeleženci v raziskavi, ki so jemali ameriški slamnik, so skrajšali svoj prehlad za 
1,4 dneva v primerjavi s tistimi, ki ga niso. Danes je na trgu že veliko dodatkov, ki vsebujejo izvlečke ameriškega 
slamnika. Je edina rastlina, ki jo uporabljamo za odpravljanje vzrokov in za lajšanje simptomov. 
 
 
 
 
 
 
 

HRANA PROTI PREHLADU, KAŠLJU IN 

GRIPI  

 
 

BIO bonboni z ameriščkim 
slamnikom in žajbljem    

 

VEČ O IZDELKU 

http://www.norma.si/prigrizki?izdelek=1308
http://www.norma.si/prigrizki?izdelek=1308
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Cink 
  
Nekatere študije potrjujejo, da ima cink protivirusne lastnosti. Ta mineral naj bi preprečeval nastajanje določenih 
beljakovin, ki jih virusi potrebujejo za svoje razmnoževanje. Medtem ko cink ne pomaga pri preprečevanju 
prehlada, nekatere študije kažejo, da njegova uporaba pomaga skrajšati trajanje prehlada in tudi zmanjšati 
resnost prehlada, če ga vzamemo v roku 24 ur od pojava prvih simptomov. FDA priporoča, da se cink ne 
uporablja v namene vdihovanja skozi nos, saj lahko povzroči trajno izgubo vonja. 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vitamin C 
  
Sposobnosti vitamina C v boju proti prehladu so še zmeraj nejasne. Nekatere študije predvidevajo, da vitamin C 
pomaga zmanjšati trajanje in resnost prehlada. Študija v kateri so bili udeleženci izpostavljeni ekstremnim fizičnim 
naporom in hladnemu vremenu – in so jemali vitamin C – je dokazala, da je obstajalo 50 % manj nevarnosti, da bi 
le-ti zboleli za prehladom. Da bi preprečili neželene učinke kot so driska in želodčne težave, se odraslim osebam 
priporoča 2000 miligramov vitamina C na dan. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

BIO sirup kalcij, magnezij in 
cink Floradix  

 

VEČ O IZDELKU 

 
BIO pastile Hoyer z naravnim 

C vitaminom – acerola & 
gozdni sadeži 

 

VEČ O IZDELKU 

http://www.norma.si/prehranska-dopolnila?izdelek=2293
http://www.norma.si/prehranska-dopolnila?izdelek=2293
http://www.norma.si/prehranska-dopolnila?izdelek=1270
http://www.norma.si/prehranska-dopolnila?izdelek=1270
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Vroč čaj 
  
Vdihovanje pare sprošča zastoje sluzi, medtem ko požiranje tekočine pomirja grlo in skrbi, da ste dehidrirani. Črni 
in zeleni čaji imajo dodatne bonuse, saj so nabiti z antioksidanti, ki se borijo proti boleznim. 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vroč grog 
  
Vroč grog je starodavno zdravilo proti mrazu. V kolikor pred spanjem ne želiš piti pravega čaja, si skuhaj zeliščni 
čaj. Temu dodaj čajno žličko medu, majhno merico viskija ali bourbona in nekaj limone. Ta mešanica odpira 
zastoje sluzi, pomirja grlo in ti pomaga spati. Omeji se na en vroč grog, saj lahko preveč alkohola vpliva na tvoj 
imunski sistem. 

Česen 
  
Česen je že zelo dolgo znan po svojih sposobnostih v boju proti virusom. In še danes velja kot zdrava hrana z 
zdravilnimi lastnostmi. Med znanimi rastlinskimi antibiotiki sodi česen zagotovo med najučinkovitejše, saj pomaga 
proti streptokokom, tifusu in paratifusu ter proti različnim glivicam in virusom. 

Para 
  
Za velik odmerek pare se odpravi v savno, lahko pa si jo pripraviš tudi v domači kopalnici, tako da zapreš vsa 
vrata in pustiš v tuš kabini teči vročo vodo. Za bolj ekološko verzijo pa skuhaj nekaj vode in nato obraz drži nad 
posodo, tako da boš vdihoval paro. Vdihovanje pare pomaga pri odpiranju zamašenega nosu in pospeši izcedek 
iz nosu. 

Solne kapljice 
  
Kapljanje soljene vode v nos lahko zmanjša izcedek iz nosu, odstranjuje odvečno sluz in odpravlja zastoje. Solne 
kapljice lahko kupiš v Normi ali pa si jih narediš sam doma, tako da zmešaš 2 decilitra tople vode z ¼ čajne žličke 
soli in ¼ čajne žličke jedilne sode. S pipalko vbrizgaš mešanico v eno nosnico, medtem ko drugo zapreš. Ponoviš 
2-3-krat, nato ponoviš še na drugi strani. 
  
 
 
 
  
 
 
 

 
 

Bio čaj žajbelj 
 

VEČ O IZDELKU 

 
 

Nastavek za izpiranje nosu 
Fitne in 20 vrečk soli  

 

VEČ O IZDELKU 

http://www.norma.si/caj?izdelek=640
http://www.norma.si/caj?izdelek=640
http://www.norma.si/prehranska-dopolnila?izdelek=1303
http://www.norma.si/prehranska-dopolnila?izdelek=1303
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Mazilo iz mentola 
  
Dnevi brisanja in pihanja iz nosu lahko naredijo tvojo kožo okoli nosnic vneto in razdraženo. Preprosta rešitev za 
to je, da pod nos (ne v njega) namažeš mazilo iz mentola. Mentol rahlo odreveni kožo, kar olajša bolečino okoli 
nosnic, njegovo vdihovanje pa pomaga odpreti zamašene prehode in lajša simptome zastojev. Uporabljajo ga 
lahko otroci od drugega leta starosti. 

Grgranje slane vode 
  
Grgranje tople vode z žličko soli 4-krat na dan ohranja raskavo grlo navlaženo. 
  

Naj vročina naredi svoje delo 
  
Vročina je prvotno naravno zdravilno sredstvo. Ko se v telesu temperatura dvigne, postane tvoje telo neprijazno 
za mikrobe in na ta način se telo samo bori proti prehladu in gripi. Prenašanje zmerno povišane temperature za 
nekaj dni pospeši okrevanje. Ob tem se moraš samo prepričati, da spiješ dovolj tekočine, saj pri povišani 
temperaturi telo izgublja tekočino. 
 

Počivanje v postelji 
  
Pri natrpanem urniku si vedno redkeje vzamemo čas za okrevanje. Tako kljub bolezni ostanemo na nogah in si s 
tem podaljšamo čas okrevanja. Kadar zbolimo je nujno, da ostanemo v postelji in počivamo, saj bomo tako prej 
zdravi, delo pa, četudi ne želiš verjeti, vedno počaka na drug dan. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vse za tvoje zdravje boš našel v bio prodajalni Norma v Maribru ali na spletni strani www.norma.si. Z 
Normino kartico ugodnosti bodo tvoji nakupi mala malica in obroki bolj zdravi. Prehlad je bolje preprečiti, 
kot zdraviti! 

 
Vir: www.webmd.com 
  

 
 

Normina kartica zdravih ugodnosti  
 

VEČ O KARTICI 

http://www.norma.si/
http://www.webmd.com/
http://www.norma.si/normina-kartica
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Kako z domačo lekarno zdravimo 
kašelj?  

 
Smrekovi vršički 
 
Smrekovi vršički (Turiones piceae): zaradi zdravilnih snovi in učinkovin iglavcev, je uporaba mladih vršičkov v 

zdravilstvu že dolgo znana in cenjena. Iglice mladih brstov so bogate z vitaminom C, glavni učinkovini smrekovih 
vršičkov pa sta eterično in terpentinovo olje.  
 
Eterično olje smrekovih vršičkov deluje kot razkužilo, spodbuja prekrvavitev sluznice in izločanje sluzi, odpira 
zamašene dihalne poti in umirja vnetja in kašelj. Terpentinovo olje pospešuje izkašljevanje in tako doprinese k 
intenzivnemu čiščenju dihal. 

Med 
  
Med so že od nekdaj ljudje cenili kot zdravo poslastico. Poleg glukoze, fruktoze in vode vsebuje vrsto vitaminov in 

mineralov, predvsem kalcij, kalij in magnezij. 
 
Že starim Egipčanom, Grkom in Rimljanom je bilo znano, da med pomaga pri kašlju. Hipokrat, oče zdravstva, je 
navajal, da med lajša izkašljevanje, olajšuje kašelj in dihanje. Še danes velja splošno prepričanje, da je med 
zdravilo za bolno grlo. Med je ekspektorant, ki pomaga izkašljevati sluz. 
  
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Med Sanatos 
 

VEČ O IZDELKU  

 

 

 
Med z ingverjem Allos 

 

VEČ O IZDELKU 

http://www.norma.si/sladila-med-sladkor
http://www.norma.si/sladila-med-sladkor
http://www.norma.si/med/izdelek/bio-med-sanatos-85-ml
http://www.norma.si/med/izdelek/bio-med-sanatos-85-ml
http://www.norma.si/med/izdelek/bio-med-z-ingverjem-allos-250-g
http://www.norma.si/med/izdelek/bio-med-z-ingverjem-allos-250-g
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Njegov ugodni učinek izvira iz sladkorjev, eteričnih olj in inhibinov. Sladkorji v medu povečujejo resorpcijsko 
zmogljivost sluznice v sapnicah. Sluz se omehča, se laže odtrga in potuje naprej. 
 
Med je tudi sladilo, ki je sestavljen pretežno iz enostavnih sladkorjev (predvsem glukoze in fruktoze) in ima za 24 
odstotkov nižjo energetsko vrednost kot sladkor. Je bogat vir energije s hitrim energijskim učinkom. Vsebuje pa še 
veliko ostalih človeku potrebnih hranilnih snovi, kot so beljakovine, esencialne maščobe, vitamini (B – skupine, C, 
beta karoten, pantotenska kislina in folna kislina), mineralne snovi in flavonoidi.  
 
Ta naravni čebelji pridelek je antioksidativno hranilo, ki celicam zagotavlja hranilne elemente, potrebne za 
vzdrževanje optimalnega delovanja. 
 
Zaradi bogate vsebnosti biološko aktivnih snovi je med zelo dragocen v prehrani ljudi. 
  

Materina dušica 
  
Materina dušica (Thymus vulgaris) je bila že v starem Rimu priljubljena dišavnica in tudi eno najbolj vsestranskih 

domačih zdravil. V srednjem veku so z njo zdravili kašelj in okužbe pljuč, zaradi timola - glavne sestavine 
eteričnega olja, pa se je materina dušica izkazala za eno najmočnejših naravnih antiseptikov. Materina dušica 
lajša izkašljevanje in zmanjšuje napetost in krče v mišicah. 
  

Poprova meta 
 
(Menthae piperitae) je znana in priljubljena rastlina, ki so jo uporabljali že stari Egipčani in Rimljani. Glavna 
sestavina je eterično olje, ki prijetno osveži. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

Sirup medeni Hoyer s timjanom in 
komarčkom  

 

VEČ O IZDELKU 

 
 
 

Čaj Sonnentor poprova meta 
 

VEČ O IZDELKU  
 

http://www.norma.si/sladila-med-sladkor
http://www.norma.si/sladila-med-sladkor
http://www.norma.si/prehranska-dopolnila/izdelek/bio-sirup-medeni-hoyer-s-timijanom-in-komarckom
http://www.norma.si/prehranska-dopolnila/izdelek/bio-sirup-medeni-hoyer-s-timijanom-in-komarckom
http://www.norma.si/caj?izdelek=639
http://www.norma.si/caj?izdelek=639
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Učinkovita je pri prehladnih obolenjih, uravnava potenje in izločanje sluzi, deluje antiseptično. Pomaga pri 
prehladu in gripi, astmi, bronhitisu. Deluje antiseptično, antimikrobno, antivirusno, proti vnetjem, blaži bolečine, 
krči žile in tkivo, sprošča mišične krče, pomaga pri glavobolu, lajša izkašljevanje, sprošča dihalne poti in lajša 
težave z dihanjem, pomaga pri prehladu in gripi, povzroča potenje. Uporabljamo jo pri vneti sluznici žrela in ustne 
votline. 
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Recepti pri prehladu  

Protiprehladna enolončnica  

 

Sestavine: 

 150 g kidney fižola 

 žlica medu  

 1 zelena paprika 

 1 rdeča paprika 

 2 žlici oljčnega olja 

 1-2 čebuli 

 2 stroka česna 

 ščepec čilija 

 1 žlička rdeče paprike v prahu 

 1 žlička strtega koriandra 

 1-2 lovorjeva list 

 6 jedilnih žlic pasiranega paradižnika 

 500 ml zelenjavne jušne osnove 

 150 g koruze 

 200 g tofuja 

Priprava: 

  
1. V večji ponvi, na olju prepraži čebulo, česen in tofu. 
2. Dodaj kidney fižol, papriko, koruzo ter dobro premešaj. 
3. Dodaj pasiran pardižnik in vse začimbe. Kuhaj nekaj minut. 
4. Na koncu zalij še z jušno osnovo in kuhaj dokler niso sestavine kuhane. 
  
Ta recept je posebej sestavljen za boj proti prehladu. Kidney fižol vsebuje veliko železa, kalcija, kalija, vlaknin in 
vsebuje t.i. gradbeni material za naše celice. Rdeča paprika vsebuje veliko vitamina A in C ter varuje naše celice 
pred infekcijami vseh vrst. Oljčno olje vsebuje veliko antioksidantov, čebula pa deluje protibakterijsko in 
preprečuje okužbe. Česen ima mnogo blagodejnih učinkov, med drugim telo razstruplja in tako poveča našo 
odpornost. Čili prav tako deluje protibakterijsko in protivnetno, krepi imunski sistem in tako kot poper pomaga pri 
prebavi mastnih živil, širi žile in spodbuja prekrvavitev. Koriander dodamo jedi za lažjo prebavo, lovorjev list pa 

za ublažitev delovanja fižola. 
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S svežimi bio citrusi nad gripo in 
prehlad 

 
 
Ko slišite besedo citrus, verjetno najprej pomislite na limone in pomarančne. Družina citrusov šteje 1.600 
sadežev, v Normi boste skozi vso leto našli v glavnem pomaranče, limone, rumene in rdeče grenivke, mandarine, 
klementine, včasih še pomelo in limete. Niso regionalni sadeži, ampak večina meni, da pozimi brez njih pa 
vendarle ne gre. 
   

Razlika med ekološko in konvencinalno pridelavo 
  
Ekološke metode pridelave pomaranč povzročajo, da so te pomaranče običjano manjše in neenakomernejše rasti 
kot konvencionalne. Vendar po tem ne boste zares prepoznali razlike med ekološkimi in konvencionalnimi 
pomarančami. Najzanesljivejši znak je sijaj lupine.Konvencionalni pridelovalci  takoj po pobiranju uporabijo 

voske in sredstva za konzerviranje kot so ortophenylphenol, thiabendazol ali imazalil, da se sadeži prekmalu ne 
izsušijo ali zgnijejo. Ta sredstva med lupljenjem z rokami prenašate na sadež. 
  
Ekološki proizvajalci pa citruse le operejo in skrtačijo.Tudi če boste posegli po ustekleničenem pomarančnem 
soku, je sok kakovostnih ekoloških znamk (Voelkel in Beutelsbacher, ki ju najdete v Normi) bolj zdrav, saj po 
pobiranju pomaranč sok le iztisnejo in ustekleničijo. Konvencionalna industrija pa najprej loči sok in 
meso, koncentrat zamrzne, arome pa ekstrahira. Proizvjalec nato v svojem proizvodnem obratu v Evropi 
koncentrat odmrzne in ponovno doda vodo ter aromo. 
  

Citrusi in zdravje 
   
Vsa bogata paleta okusnih citrusov vsebuje veliko vitamina C, ki vam nudi zelo pomembno zaščito proti gripi, saj 
ta močan antioksidant krepi vaš imunski sitem. Citrusi pa znajo še vse kaj več: bogati so s spojinami, 
imenovanmi flavonoidi in ti imajo protirakave lastnosti. Flavonoidi v citrusih imajo dokazane 

sposobnosti zaviranja rasti rakavih celic in preprečevanja širjenja tumorjev. 
  

Pomaranče 

 
  
  
Pomaranče nujno uživajte v dnevih, ko imate izcedek iz nosu, saj slovijo po veliki vsebnosti vitamina C. Svetlejši 
sadeži vsebujejo tudi veliko fitohranil, eden od njih je hesperidin, ki dokazano znižuje krvni tlak in »slabi« 
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holesterol. Večino hesperidina vsebujeta lupina in notranja bela celuloza, zato si za prigrizek pripravite kandirane 

pomarančne lupine. 
  
Hkrati pa vsebujejo pomaranče tudi pošteno dozo pektina, to je topna balastna snov, ki telesu pomaga 
odstranjevati strupe iz piva, kave in cigaret. 
  
Pomarančna marmelada je prava specialiteta za sladokusce - v Normi jo na polički najdete vse leto. Naribana 
pomarančna lupina pa odlično izboljša okus peciva ali drugih sladic in napitkov. 
  

Mandarine - manjše pomarančine sestre 

 
 
Ti majhni sadeži so nabiti z antioksidanti in hranili. Študije so dokazale, da ima sok iz mandarin protirakave 
lastnosti in hepititus-C bolnikom pomaga pri preprečevanju razvoja raka na jetrih. Raziskave so dodatno 
pokazale, da višja poraba mandarin vodi v nižje tveganje za bolezni jeter, poveča utrjenost arterij in 
odpornost na inzulin, povezan z diabetesom. 

  
Ker mandarine vsebujejo veliko pečk, postajajo med potrošniki klementine vse bolj priljubljene. Te so manj kisle in 
vsebujejo zelo malo pečk. 
  

Grenivke 

 
  
Pojesti polovico grenivke pred vsakim obrokom je več kot le nasvet za hujšanje. Rdeče grenivke se med citrusi 
uvrščajo najvišje po vsebnosti antioksidantov in vsebujejo fitohranilo liminoid, ki zavira rast 
tumorjev in naringin, ki obnavlja DNA v celicah raka na prostati.Študije so dokazale, da grenivke zmanjšajo 
tveganje za nastanek ledvičnih kamnov, da ščitijo pred rakom na debelem črevesju in povečujejo jetrne 
encime. Ta sadež je lahko vaš pomemben soborec proti boleznim! 

  
Grenivke so križanci med pomarančo in več kilogramov težkim pomelom. Razlikujemo grenivke z rumenim in roza 
rdečim mesom. Grenkobo ji da limonin in prav ta vsebuje ta visokokakovostni naringin. Grenivkine sestavine 
vzpodbujajo prebavo in presnovo, zato so za zajtrk zelo priporočljive. Če jemljete zdravila, jih nikoli ne zaužijte z 
grenivkinim sokom, saj njegove grenčine lahko izničijo učinek zdravila! 
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Limone 
  
Ko ti življenje ponudi limono, si pripravi limonado. In jih uporabi za okras obroka. In si z lupino natri kožo. In… 
Pogosto podcenjene limone imajo številne zdravilne lastnosti. Rimljani so jih uporabljali za zdravljenje številnih 
strupov. Visoka vsebnost vitamina C v limonah pomaga pri preprečevanju in zdravljenju okužb ter pomaga 
pri zbijanju vročine. Limona je tudi diuretik, kar je koristno za ljudi, ki so nagnjeni k okužbam sečil in za 
tiste s problemi zaradi visoke koncentracije sečne kisline, vključno z artritisom in revmatizmom. Limonin 

sok zmešaj s kavo, da pozdraviš glavobol in dodaj v vročo vodo, da razbremeniš slabost ali zgago. 
  
Ali veš, da je svetlješa limona bolj kisla? Limona vsebuje tudi veliko fosforja, kar je nepogrešljivo za zobe in kosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Sedaj poznate veliko razlogov, zakaj se slastnih in sočnih citrusov najesti do sitega! Pridite v Normo po 
svojo dozo zdravja. Z Normino kartico ugodnosti so lahko nakupi citrusov in ostalih izdelkov veliko 
ugodnješi! 
  

 
 

Normina kartica zdravih ugodnosti  
 

VEČ O KARTICI 

http://www.norma.si/normina-kartica
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Recepti s citrusi proti prehladu  

 

Nadevana grenivka za jutranjo porcijo energije 

 

Sestavine: 

 1 ekološka grenivka 

 200g nemastne skute 

 1 žlica mandljev 

 1 žlica lešnikov 

 1 žlica brusnic 

 1-2 žlici agavinega sirupa 

 1 čajna žlička oluščenih konopljinih semen 

 meta za dekoracijo 

Priprava:  

1. Grenivko prereži in snemi pokrov. 
2. Odstrani meso. 
3. Mandlje in lešnike zdrobi. 
4. Grenivko napolni  z nadevom iz skute sladkane z agavinim sirupom, zdrobljenih mandljev in  preostalega 
mesa.  
5. Po vrhu posuj žličko konopljinih semen. Mmmmm 
6. Okrasi z metinim lističem. 
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Smuti s citrusi za razstrupljanje 

 

Sestavine: 

 1 žlica spiruline v prahu 

 1 žlica klorele v prahu 

 1 žlica ječmenove trave v prahu 

 1 pomaranča 

 1 grenivka 

 6 listov zelene solate 

 2 jabolki 

 3 kiviji 

Priprava:  

Pomarančo, grenivko in kivi olupi, sadje nareži na koščke in vse skupaj dobro premešaj v mešalniku. Če je masa 
pregosta po želji dodaj še vodo ali jabolčni sok. 
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Hruške s citrusi za zajtrk, ki odžene prehlad  

 

Sestavine: 

 250 g ovsenih kosmičev 

 250 ml svežega pomarančnega soka 

 750 g naravnega jogurta 

 2 Packham hruški, naribani 

 50 g rjavega sladkorja 

 75 g mletih mandljev 

 75 g mletih lešnikov 

 75 g mletih orehov 

 4 žlice medu 

Priprava: 

1. V veliki posodi združi ovsene kosmiče in pomarančni sok ter jih pusti namakati vsaj dve uri ali čez noč. 
2. Ko so kosmiči namočeni, dodaj še oreščke, naribane hruške, sladkor in jogurt ter dobro premešaj. 

Sladkor in jogurt dodaj po svojem okusu. 
3. Preden postrežeš prelij z medom. 
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INGVER - začimba in zdravilo 

  

Skrivnostne učinkovine ingverja 
  
  
V svoji domovini Indiji in na Kitajskem je ingver že več tisočletij vsesplošno zdravilo in zelo cenjena začimba. V 

Evropo so ga najverjetneje prinesli arabski trgovci z začimbami v zgodnji antiki. 
Ingver je trajnica, katere zelenje zrasate do 50 cm visoko, za prehrambene namene pa se uporablja izključno 
gomolj, ki pod zemljo oblikuje 20 cm velike korenike. Pri nakupu svežega ingverja moramo biti pozorni, da 
zbiramo korenike z gladko kožo, saj le tak ingver ima svežo in malo pekočo aromo. 

  
Shranjevanje: neolupljen in dobro zaprt ingver lahko hranimo v hladilniku do 3 tedne, zamrznjenega pa do 6 

mesecev. 
  
Uporaba: svež ingver pred uporabo olupimo. Vendar čim bolj na tanko, saj se pod lupino skrivajo eterična olja 

ingverja. 
   
Zamenjava: 1/8 žličke mletega ingverja = 1 žlička sveže naribanega ingverja, kar pomeni da ima sušen 
ingver bolj izrazito aromo kot sveži. 

  

Uporaba ingverja v kuhinji 
  
Kako ingver uporabljamo v kuhinji: 

- drobno nastrgamo in dodamo k jedem proti koncu kuhanja 
- nastrgamo in ga pred dodajanjem drugih sestavin opražimo na malo olja (s praženjem zmanjšamo pekoč okus) 
- nastrgamo in izcedimo sok (ali pa za to uporabimo sokovnik) ter sok prilijemo k jedi ali pijači 
- narežemo na tanke, centimeter dolge trakce, opražimo na olju in dodamo npr. k rižu 
- pravokotno na vlakna narežemo na zelo tanke kolobarje, opražimo na olju (še raje na ghiju, prečiščenem maslu) 
in grizljamo ob jedi kot čips 
Ujema se s/z: korenjem, piščancem, čokolado, sadjem, šunko, sladoledom, melonami, čebulo, svinjino, bučami, 
rižem, paradižnikom 
 
  

Ingver v zdravilstvu 
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Ingver je zelo cenjen v naravnem zdravilstvu. 

  
Želodec: ingverjeva korenina in ingverjevo olje se pogosto uporablja za razdražen želodec. Je eden izmed 

najboljših zdravil za prebavne motnje, bolečine v želodcu,  krče v črevesju, diarejo, napenjanje in ostale želodčne 
in črevesne težave. Ingver ali ingverjevo olje pogosto dodajajo hrani, šeposebej v Indiji, saj pomaga pri izboljšanju 
prebave. Za lajšanje želodčnih težav se uporablja tudi ingverjev čaj, ki obenem pri posamezniku tudi vzpodbuja 
apetit. 
  
Zastrupitev s hrano: ingver deluje antiseptično in pomirjevalno. Kot takšen se lahko tudi uporablja za 

zdravljenje prebavna vnetja in bakterijske okužbe. 
  
Slabost in bruhanje: raziskave so pokazale, da ingverjeva korenina in njeno olje lahko tudi uporabno proti 

slabosti, potovalni bolezni in bruhanju. Ingver in njegovi izdelki se lahko uporabljajo tudi za lajšanje slabosti in 
bruhanja pri nosečnicah. 
  
Srce: na Kitajskem trdno verjamejo, da ingver vzpodbuja in krepi delovanje srca. Mnogi uporabljajo ingver kot 
sredstvo za preprečevanje kot tudi zdravljenje bolezni srca. Uvodne raziskave nakazujejo, da ingver lahko 

pomaga pri zmanjševanju ravni holesterola v krvi in preprečevanju krvnih strdkov, s tem pa se zmanjšuje 
verjetnost srčne kapi. 
  
Dihalne poti: ker ingverjeva korenina in ingverjevo olje lajšata izkašljevanje, sta zelo uporabna za različne 

dihalne težave kot je prehlad, kašelj, gripa, astma in bronhitis. Ingver je zelo uporaben pri izkašljevanju sluza iz 
grla in pljuč in je ga zato v Indiji dodajajo k čaju. 
  
Vnetje in bolečina: izvleček ingverja so uporablji v tradicionalnih medicinah za zmanjševanje vnetja. Raziskave 

pa so sedaj potredile protivnetne učinke, ki jih lahko pripišemo spojini zingibain, ki se nahaja v ingverju. Obenem 
deluje tudi blažilno bolečino v mišicah, artritis, revmo, glavobole, migrene ... ingverejvo olje ali ingverjevo 
pasto lahko masiramo na boleče mišice. 

  
Menstrulane težave: neredne in boleče menstruacije naj bi se lahko zdravile tudi z ingverjem. 

  
Stres: ker je ingverejvo eterično olje, deluje stimulativno in zato odpravlja stres, izčrpanost, omotičnost, 

nervoznost in nemirnost. 
  
Ledvice: sok ingverjeve korenine naj bi tudi pomagal pri topljenju ledvičnih kamnov. 

  
Lasje: ingver je obenem uporaben pri negi las. Izpiranje las s sokom ingverja pomaga nadzirati prhljaj. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Več o edinstvenih koristnih učinkih igverja na naše zdrave si lahko preberete v knjigi Ingver – Močna začimba in 
čudežno zdravilo.  
  

 

 
 

Knjiga Ingver – Mogočna začimba in 
čudežno zdravilo   

 
VEČ O IZDELKU 

http://www.norma.si/ostalo/knjige?izdelek=8018
http://www.norma.si/ostalo/knjige?izdelek=8018
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Recepti z inverjem  
 

Uporaba svežega ingverja v receptih  

Domač ingverjev čaj 

 

Sestavine: 

 4 skodelice vode 

 korenina ingverja (približno 5 cm) 

 po želji: med in limona 

Postopek:  

  
Olupi ingverjevo korenino in jo nareži na tanke rezine. V posodi zavri vodo in dodaj ingver. Pokrij posodo in kuhaj 
15-20 minut. Čaj odcedi ter dodaj med in limono za okus. 
  
Skrivnost dobrega ingverjevega čaja je v tem, da uporabiš veliko ingverja, pravzaprav dosti več kot misliš, da ga 
boš potreboval, dodaš pa še veliko limoninega soka. 
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Enolončnica iz rdeče leče in ingverjem  

 

Sestavine: 

 2 žlici oljčnega olja 

 1 velika rumena čebula, narezana 

 1 čajna žlička cele kumine 

 1/4 čajne žličke mletega kardamoma 

 1 čajna žlička sesekljanega česna 

 2 žlici sesekljanega svežega ingverja 

 2 čajni žlički kurkume 

 3 1/2 skodelice zelenjavne juhe 

 2 skodelici rdeče leče 

 1 skodelica vloženih paradižnikov 

 1 žlica chia semen 

 Sol, poper 

 4 žlice svežega koriandra 

Priprava: 
  

1. V velikem loncu na olju na kratko prepraži čebulo. Dodaj kumino, kardamom in česen ter praži 2 minuti. 
2. Dodaj 4 skodelice vode, ingver, kurkumo, zelenjavno osnovo, lečo in paradižnik ter zavri. Znižaj ogenj, 

pokrij in kuhaj približno 15 minut, da se leča zmehča. Vmes večkrat premešaj. 
3. Dodaj chia semena in koriander in takoj postrezi. Kot prilogo lahko ponudiš rjavi riž, tekne pa tudi s 

polnozrnato štručko!  
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Enostavna veganska začinjena arašidova juha s svežimi kalčki 

ingverjem  

Sestavine: 

 1 skodelica arašidovega masla 

 2 žlici olja 

 1/2 čajne žličke čilija 

 1 žlica sveže naribanega ingverja 

 1 narezana čebula 

 1 sesekljan česen 

 1 liter jušne osnove 

 1 žlica paradižnikove mezge 

 ščepec soli 

 1 žlica sladkorja 

 100 g svežih kalčkov (mešanih ali mungo) 

 sok 1 limone 

Za 4 osebe kot predjed 
  
Priprava: 

1. V ponvi segrej olje in na kratko prepraži čebulo in česen. 
2. Dodaj jušno osnovo in arašidovo maslo ter dobro premešaj. 
3. Dodaj paradižnikovo mezgo in začimbe ter kuhaj še 10 minut. 
4. Začini s soljo, tabascom in sladkorjem. 
5. Ko jed postrežeš v krožniku, dodaj še sveže kalčke. 
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Korenčkova juha z ingverjem 

 

Sestavine: 

 30 g svežega ingverja 

 400 g korenja 

 50 g masla 

 1 žlica sladkorja 

 600 ml zelenjavne juhe 

 150 ml kokosovega mleka 

 himalajska sol, poper 

 po možnosti ocvrt ingver za okras 

Priprava:  

1. Ingver olupiš in naribaš. Korenček narežeš na kolobarje in ga prepražiš na raztopljenem maslu. Potreseš ga s 
sladkorjem in pustiš, da se rahlo karamelizira. Korenček zaliješ z juho in kokosovim mlekom ter na zmernem 
ognju kuhaš približno 20 minut. 
  
2. Približno 1/3 korenčka iz juhe preložiš v skodelico, drugi 2/3 pa zmešaš s paličnim mešalnikom v gladko juho. 
Začini s poprom in soljo. 
  
3. Juho serviraš v globokem krožniku. V vsakega dodaš še 2 žlički korenčka v kolobarjih in obložiš z ocvrtim 
ingverjem. 
  
* Kako pripraviš ocvrt ingver: ingver narežeš na tanke rezine, potreseš s polnovredno moko in prepražiš na 
arašidovem olju. 
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Hokaido buča s curryjem in ingverjem  

 

Sestavine: 

 30 g ingverja 

 1 čebula 

 1 strok česna 

 350 g brstičnega ohrovta 

 350 g hokaido buče 

 1 žlica oljčnega olja 

 2 čajni žlički curryja v prahu 

 200 ml kokosovega mleka 

 200 ml zelenjavne juhe 

 sol 

 1-2 čajni žlički limoninega soka 

 2 čajni žlički koriandra ali peteršilja 

 nekaj semen granatnega jabolka 

Za 2 osebi 
  
Priprava: 

1. Fino sesekljaj čebulo in česen, ingver naribaj. Brstični ohrovt prereži na pol (zamrznjenega prej 
dobro speri s hladno vodo, da se odtali). Bučo nareži na 2,5 centimetra velike koščke. 

2. Na oljčnem olju nežno popraži ingver, čebulo in česen. Dodaj brstični ohrovt in bučo. Kuhaj 5 
minut, nato dodaj curry in dobro premešaj. 

3. V ponev vlij kokosovo mleko in zelenjavno osnovo. Zavri in kuhaj približno 15 minut. Začini s 
soljo in limoninim sokom. Okrasi s korianrovimi listi in semeni granatnega jabolka. 
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Uporaba mletega ingverja v receptih   

Figurice iz ingverjevega kruha 

 

Sestavine: 

 3 ¼ lončka polnovredne moke 

 mala žlička vinskega kamna 

 ¾ lončka stopljenega masla 

 ½ lončka rjavega trsnega sladkorja 

 1 žličko naribanega ingverja 

 1 žličko cimeta 

 ½ žličke mletih klinčkov 

 ½ žličke muškatnega oreščka 

 1 jajce 

 ½ lončka melase ali agavinega sirupa 

 Poper 

 Sol 

 po želji lahko dodaš tudi še suho sadje, oreščke ipd. 

Priprava:  

1. V skledi zmešaš moko, vinski kamen ter začimbe, poper in sol. 
  
2. V drugi posodi z mešalnikom stepeš maslo, sladkor ter dodaš melaso ali sirup. Počasi dodajaj mešanico z 
moko. 
  
3. Vse skupaj dobro premešaš in maso pustiš stati kakšno uro. 
  
4. Testo razvaljaš na 1 cm debelo in ga postaviš v hladilnik za 10 min., da boš lažje izrezal figurice. 
  
5. Iz testa izrežeš poljubne figurice in jih okrasiš (rozine za gumbke ali oči ipd.). 
  
6. Figurice postaviš na peki papir in pečeš v pečici na 250°C približno 10 min. 
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Vata - pita – kapa 

 

Sestavine: 

 1 skodelica (250 ml) graha 

 1 skodelica narezanega korenčka 

 1 skodelica narezanega krompirja 

 2 skodelici stročjega fižola, narezanega na manjše koščke 

 2 žlici ghee masla 

 2 čajni žlički cele kumine 

 2 čajni žlički gorčičnih semen 

 1 čajna žlička soli 

 1 in 1/2 skodelice vode 

 2 čajni žlički ingverja v prahu 

 1 čajna žlička strtega koriandra 

 1/2 skodelice navadnega jogurta 

  
Za 8-10 oseb 
  
Priprava: 

1. Ghee maslo segrej v ponvi. Dodaj gorčična semena in kumino. Ko začnejo semena pokati, dodaj ingver 
v prahu ter na kratko prepraži. 

2. V ponev dodaj vso zelenjavo in vodo (če boš uporabil/a zamrznjen grah ali stročji fižol, ju dodaj malo 
kasneje). Kuhaj 15-20 minut, da zelenjava postane mehka, a ostane hrustljava in barvita. 

3. Dodaj jogurt in dobro premešaj ter pokuhaj še nekaj minut. 

 Ta jed čudovito uravnovesi vse tri doše - dober tek! 
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 Leča znižuje holesterol 

  

 

Priprava leče 
  
Se za razliko od ostalih stročnic hitreje pripravi. Prav tako je ni potrebno pred kuhanjem namakati v mrzli vodi, 
seveda pa ni prav nič narobe, če jo. 
Razmerje pri kuhanju je navadno 3 lončke vode za vsak lonček leče. Lečo kuhamo v zaprti posodi na zmernem 
ognju približno 20-30 minut (zeleno lečo 30 minut, ostale manj). 
  
Kuhano lečo lahko postrežemo ohlajeno: 

papriko in čebulo narežemo na tanke rezine in ju primešamo k ohlajeni kuhani leči. Dodamo že oljčno olje, 
balzamični kis, poper in sol. 
  
Ali jo kombiniramo k špagetom: kuhano lečo pomešamo z ajdovimi špageti, kuhanim brokolijem in porom. 

Začinimo z oljčnim oljem, najljubšimi začimbami, česnom in ingverjem. 
  
Okusna je tudi po maroško pripravljena leča, ki se ji doda kuhana zelenjava po želji, začini pa se s sojino 

omako Tamari, koriandrom, kumino, kajenskim poprom in kurkumo. 
  

O preteklosti zanimive leče 
  
Leča je bila ena prvih kultiviranih kultur v zgodovini človeštva, saj bi naj datirala približno 8000 let nazaj, arheologi 
pa so jo odkrili na Bližnjem Vzhodu. Omenjena pa je, mimogrede, tudi v Bibliji. 
Tradicionalno se je leča pripravljala z ječmenom in pšenico. Iz Bližnjega Vzhoda je z migracijami potovala po 
vsem svetu, v 1. stoletju našega štetja pa je bila predstavljena tudi Indiji, kjer je še danes med najljubšimi jedmi 
na jedilnikih. Danes največji vzgojitelji in uvozniki leče prihajajo iz Indije, Turčije, Canade, Sirije in Kitajske. 
  

HRANA ZA ZNIŽANJE HOLESTEROLA   
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Koristne lastnosti leče 
   
Najprepoznavnejša odlika leče e najbrž dejstvo, da ima veliko dobrih vlaknin, ki znižujejo raven holesterola v 
telesu ter urejajo nivo sladkorja v krvi. 

  
Prav tako se lahko pohvali z vsebnostjo 6ih pomembnih mineralov, B-vitaminom in proteini. Lonček 
kuhane leče pa ima samo 230 kalorij. 
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Recepti z lečo  
 

Solata iz kvinoje, črne leče in mmm  

 

Sestavine: 

 2 žlički oljčnega olja 

 1 sesekljana čebula 

 2 glavi zelene, na drobno narezane 

 1 lonček črne ali bele kvinoje 

 1/2 lončka črne leče 

 2 lončka zelenjavne jušne osnove 

 1/4 lončka razkoščičenih črnih oliv 

 1-2 žlički naribane limonine lupinice 

 1-2 lončka sesekljanega peteršilja 

 ščepec rdeče paprike v prahu ali v kosmičih 

Priprava:  

1. V dveh žličkah olja v ponvi popraži čebulo, dokler ne dobilepe zlato rjave barve, nato dodaj zeleno in praži še 
1-2 minuti. 
  
2. Kvinojo pred kuhanjem dobro operi in odcedi. Dodaj jo v ponev, prav tako lečo. Dolij 1,5 lončka jušne osnove, 
zavri in pokrij ponev. Ko zavre, zmanjšaj ogenj in kuhaj približno 15 minut oziroma dokler ne izhlapi vsa tekočina. 
Ne pozabi soliti po želji. 
  
3. Po 15 minutah dodaj še pol lončka juhe in dobro premešaj ter znova pokuhaj, dokler leča in kvinoja ne porabita 
vse tekočine.Odstavi in pusti stati 5 minut pokrito. 
  
4. Dodaj olive, naribano limonino lupino in ščepec paprike. Serviraš lahko toplo jed ali pa počakaj, da se ohladi. 
Pred serviranjem potresi še z žlico sesekljanega peteršilja. 
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Zelenjavni kaviar z Beluga lečo 

 

Sestavine: 

 2 korenčka 

 1/2 zelene 

 1 majhen jajčevec 

 1 majhna bučka 

 1 rdeča paprika 

 1 drobnosesekljan česen 

 1 majhna skodelica Beluga leče 

 2 veliki žlici narezanih kaper 

 sol poper 

 naribana pomarančna lupina 

 2 žlici oljčnega olja 

 4-6 žlic kisle smetane 

 drobno sesekljan drobnjak 

Priprava:  

 
 
1. Zelenjavo na drobno narežeš in skupaj s česnom popražiš na vroči kokosovi maščobi. 
  
2. Dodaš lečo in dušiš 5 minut. 
  
3. Dodaš kapre. 
  
4. Začiniš s soljo, poprom in nastrgano pomarančno lupino. 
  
5. Iz zmesi leče in zelenjave s pomočjo dveh jedilnih žlic oblikuj žličnike in jih serviraj na krožnik. Dodaj žlico kisle 
smetane in posuj z drobnjakom. 
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Lečina enolončnica a la Loving Hut 

 

Sestavine: 

 kokosova maščoba 

 sesekljana čebula 

 korenček 

 zelena 

 rjava leča 

 lovorov list 

 indijski kumin 

 rdeča leča (3/4 količine rjave leče) 

 sojina omaka 

 limonin sok 

 majaron, timijan, peteršilj 

 zelena paprika 

 sol in poper po okusu 

Priprava: 

1.  Na kokosovi maščobi prepraži čebulo, korenček in zeleno, dodaj rjavo lečo, lovorov list ter indijski kumin 
in praži še 2 minuti. Dodaj vodo in kuhaj 10 minut. 

2. Dodaj rdečo lečo, sojino omako in limonin sok. 
3. Na koncu dodaj še začimbe (majaron, timijan, peteršilj) na koščke narezano zeleno papriko in po okusu 

kapljico oljčnega olja. Preden postrežeš soli in popraj po okusu. 
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Krema iz rdeče leče 

 

Sestavine: 

 po 2 vejici peteršilja, bazilike in kopra 

 1 manjša čebula 

 1 strok česna 

 1 žlica arašidovega olja 

 200 g rdeče leče 

 1 zelenjavna jušna kocka 

 2 žlici sojine kisle smetane Soyananda 

 mešanica začimb iz koriandra, orientalske kumine, kurkume, ingverja in naribane limonine lupine 

  
Priprava: 

1. Peteršilj, baziliko in koper operi ter posuši. Loči peclje od lističev. Nareži čebulo in česen ter s peclji 
zelišč popraži na olju, dokler vse ne postekleni. Nato primešaj lečo in preostalo mešanico začimb. 

2. Dodaj približno 1/4 l vode in jušno kocko. Dobro premešej in zavri, nato na majhnem ognju kuhaj 
približno 20 minut, da je leča mehka. 

3. Medtem nareži lističe peteršilja, bazilike in kopra. Ko se leča ohladi, jo zmešaj s paličnim mešalnikom, 
dodaj smetano in zelišča. Na koncu še soli po potrebi. 
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Kokosova maščoba  

 
Učinkovanje in uporaba kokosove maščobe 
  
Pod trdo rjavo lupino kokosa je debel, okusen sloj mesa bele barve, ki vsebuje nekaj proteinov, železa in maščob. 
Iz njega pridobivajokokosovo moko, olje in mast, ki jo uporabljajo za izdelovanje margarine, mila in 
pridobivanje maščobnih kislin, iz katerih izdelujejo sveče.Kokosovo olje iztiskajo iz sadeža kokosove palme. 
Dve tretjini suhe snovi predstavlja maščoba. Iz mokre kopre iztisnejo male količine specialnega, organsko 
pridobljenega olja. Olje je zelo stabilno in dolgo ne postane žarko, čeprav ga ne hranimo v hladilniku. Kokosova 

maščoba postane tekoča pri 24°C in takrat govorimo o olju. Pod 22° C pa je snežno bele barve in je v trdem 
stanju in govorimo o masti oziroma maslu. Kokosovo olje je hitreje in lažje prebavljivo kot ostale maščobe z dolgo 
verigo molekul. Njegova prebava se začne že v ustih. Kokosovo olje daje približno 2,5% manj kalorij kot druge 
nasičene maščobe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kokosova maščoba 
 

VEČ O IZDELKU  
 

http://www.norma.si/olje/izdelek/bio-olje-kokosovo-bio-planete-200-ml
http://www.norma.si/olje/izdelek/bio-olje-kokosovo-bio-planete-200-ml
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Uporaba kokosove maščobe  
 
- Lahko ga uporabljate kot namaz, zaradi stabilnosti pri visoki temperaturi je primerno za praženje in cvrtje jedi. 
Hrana pripravljena na kokosu ima odličen okus in posebno barvo. Uporabimo jo lahko tudi ob koncu kuhanja 
testenin, da se ne sprimejo, pri pripravi peciva pod pogojem, da so temperature pri peki do 170 stopinjah Celzija.  
Za cvrtje in peko na višjih temperaturah je bolje uporabiti očiščeno kokosovo maščobo, ki se zažge šele pri 

veliko višji temperaturi. Očiščeno tudi uporabljamo, če nam značilna aroma kokosa v jedeh ne ustreza. 
  
- Za nego kože in las ter odpravljanje težav z glivicami, herpesom, luskavico in podobnim je uporabna le hladno 
stisnjena in neočiščena maščoba. 
  
- Kokosovo olje pa je zdravo za jetra, učinkuje na znižanje holesterola, izboljša presnovo maščob in pomaga pri 

izgubi odvečne teže. 
  
Naturopati jo navajajo kot prednostno maščobo, ki pomaga pri diabetesu. Pomaga uravnavati sladkor ter 
zmanjšuje sekundarne posledice bolezni. Kokosova maščoba za svojo prebavo potrebuje manj encimov in zato 

ne obremenjuje trebušne slinavke. 
Dokazano je, da kljub velikemu številu kalorij, ki jih sama vsebuje, v telesu pospešuje presnovo in tako pri njenem 
uživanju zgori več kalorij, kot jih sama prinese.  
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Recepti s kokosovo maščobo  
 

Poletna dogodivščina z marjeticami 

 

Sestavine: 

 • 1 por 

 • 150 g bulgurja 

 • 1 korenček 

 • 1 glava kolerabe 

 • 2 žlici jabolčnega kisa 

 • 2 žlici medu 

 • himalajska sol, poper 

 • 4 žlice oljčnega olja, kokosova maščoba 

 • 2 jajci 

 • 1 žlička mletega koriandra 

 • 1/2 žličke naribane limonine lupinice 

 • 100 g rukole 

 • pest travniških marjetic 

Priprava:  

1. Por opereš in narežeš po dolgem ter ga skuhaš skupaj z bulgurjem. (Bulgur kuhaš v 250 ml osoljene vode 
približno 10 minut.) 
  
2. Korenček in kolerabo narežeš na tanke lističe (ali naribaš) ter začiniš z medom, soljo, poprom in 4 žlicami 
oljčnega olja. Dobro premešaš. 
  
3. H kuhanemu in ohlajenemu bulgurju dodaš jajci, sol, poper, koriander in limonino lupinico ter vse skupaj dobro 
premešaš,da dobiš enotno zmes, iz katere oblikuješ polpete. 
  
4. Polpete popečeš v ponvi na kokosovi maščobi le toliko, da zlato porjavijo. 
  
5. Na servirni krožnik najprej položiš rukolo, nato kolerabo s korenčkom, na to pa položiš popečene polpete 
    in popestriš z marjeticami. 
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Polnjene čebulice z bulgurjem 

 

Sestavine: 

 4 cele čebule 

 1,5 l zelenjavne jušne osnove 

 150 g naribanega korenja 

 250 g bulgurja 

 1 žličko curry-ja v prahu 

 1 žličko kurkume v prahu 

 125 g prekajenega tofuja 

  2 žlici olivnega olja 

 zeliščna sol 

 poper 

 1 žlička sojine omake 

 100 g sojine smetane 

 2 žlici suhega belega vina 

 2 žlici drobnjaka 

 kokosova maščoba 

Priprava: 

1. Čebule odrežeš na 3/4 (kot na sliki) ter izdolbeš sredice.Odrezane pokrovčke prihraniš  za kasneje, sredice pa 
    kuhaš v 1 l jušne osnove skupaj s korenjem približno 35 minut. 
  
2. V drugo posodo z 0,5 l jušne osonove dodaš curry, kurkumo in bulgur ter na srednjem ognju kuhaš približno 15 
minut. 
  
3. Tofu narežeš na kocke in ga prepražiš na olju, dodaš sol, poper, sojino omako, juho s čebulo (dodajaš po 
potrebi!), korenje, sojino smetano, belo vino, drobnjak ter kuhan bulgur. Dobro premešaš ter z maso napolniš 
čebulice. 
  
4. S kokosovo maščobo premažeš pekač ter vanj postaviš napolnjene čebulice.Pečeš jih v približno 20 minut pri 
180 stopinj Celzija. 
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Kako uspešno shujšati?  

 
  

Trije preprosti nasveti za znižanje telesne teže 
  
Ste si kdaj ob novem letu dali ta sklep na seznam, k drugim podobnim kot na primer da boste v novem letu 
zagotovo živeli bolj zdravo, jedli manj mastno, manj sladko, se več gibali? No, jaz si to vsako leto zaželim! 
  
Te želje sodijo na seznam večine ljudi, žal jih pa malokdo uspe tudi uresničiti. Zakaj so nekateri ljudje vse življenje 
vitki? Praviloma tega naj ne bi bili krivi geni, temveč disciplina. Kdor se vse življenje uravnoteženo prehranjuje in 
se veliko giblje, ostane vitek in si kdaj pa kdaj lahko privošči tudi kakšen spodrsljaj. To je edina strategija, s katero 
dolgoročno ostanete takšni, kot si želite biti. Najprej pa potrebujete velik odmerek vztrajnosti, kajti zalogice, 

nabrane skozi daljše obdobje, seveda ne izginejo čez noč. 
  

1. Nasvet za hujšanje: postavite si cilj 
 
Kdor ne ve, kam naj potuje, nikoli ne prispe. Najpomembnejše pri vašem hujšanju je, da si postavite cilj. To je 
gonilna sila vsega vašega početja. Iz ciljev črpate motivacijo, ki jo potrebujete, da bi resnično povzročili 
spremembe. In zapomnite si: skoraj noben cilj ni neuresničljiv.Gre le za vprašanje časa. Definirajte svoj prvi cilj. 

Vaš glavni motiv je lahko mirne volje sanjska plažna postava, vendar ostanite realistični. Če vas od vaše želene 
postave loči le 5 kg, boste cilj hitreje dosegli, kot če morate shujšati 20 kg, tedaj bo vaše potovanje trajalo 
bistveno dlje. Da vam vmes ne zmanjka volje, si postavite manjše realistične vmesne cilje. 

  

2. Nasvet za hujšanje: redno se prehranjujte 
 
To mogoče najprej zveni malo protislovno, vendar lahko na dolgi rok držite svojo idealno težo le, če se 
prehranjujete redno. Neredni obroki ali močne redukcije kalorij vodijo le h kratkotrajnim nihanjem teže in zloglasn i 
jo-jo efekt težo hitro spravi spet na prejšnje stanje. Zaužijte tri glavne obroke hrane dnevno, najbolje ob isti 

HRANA ZA IZGUBO TELESNE TEŽE  
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uri, vmes pijte zgolj vodo ali nesladkan čaj. Pomaga tudi, če povečujete delež beljakovin in se odpoveste 

sladkorju in izdelkom iz bele moke. To predvsem čez noč pomaga pokuriti maščobo.  
 

3. Nasvet za hujšanje: športajte 
 
Nikoli ni prepozno za to, da vnesete gibanje v svoje življenje! Vendar razmislite najprej, koliko časa lahko 
posvetite športu. Rečemo sicer, da vsak korak šteje, ampak, če so to zgolj počasni koraki, je tudi napredek 
počasen. Zato vam priporočam, da svoj dragoceni čas kar se da učinkovito porabite. Aktualne študije dokazujejo, 
da imajo treningi za moč za naše celotno telo trajnostno najboljši učinek. Zato zadošča že3x30 minutni 
intenzivni trening. In če rečem intenzivno je s tem mišljeno zares intenzivno. Če lahko namenite gibanju več 

časa, so vse vaje za vzdržljivost nadvse priporočljive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
Zdrava prehrana je del hujšanja! Postanite imetnik Normine kartice ugodnosti in kupujte zdravo hrano 
ugodneje!  
  

 
 

Normina kartica zdravih ugodnosti  
 

VEČ O KARTICI 

http://www.norma.si/presna-hrana
http://www.norma.si/normina-kartica
http://www.norma.si/normina-kartica
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Encimi v našem telesu 

 
 
Pogosto se ljudje lotimo hujšanja na umeten način, z zdravili na recept ali celo s kirurškim posegom. Če iščete 
dolgoročno in naravno rešitev, so lahko encimi pravi odgovor. Vaše telo je pravzaprav zelo učinkovito pri kurjenju 
maščob in to počne s pomočjo encimov. 
  

Funkcija encimov 

 
Encimi so beljakovine, ki sodelujejo pri spreminjanju drugih snovi in v tem procesu ostanejo fizično 
nespremenjeni. Vsaka celica v našem telesu vsebuje encime in ti so bistvenega pomena za vse procese v telesu. 
Odgovorni so za pretvarjanje maščob, ogljikovih hidratov in beljakovin v energijo, ki jo naše telo porab lja. 
 

Lipaza in debelost 
 
Raziskave kažejo na povezavo med encimom lipazo oz. delovanjem tega encima v telesu in debelostjo. Lipaza 
namreč skrbi za izgorevanje maščob. Raziskovalci na Inštitutu za zdravje v Phoenixu v Arizoni so opazovali 
razgradnjo maščob v telesu in kako je ta proces povezan s povečanjem telesne mase. Ugotovili so, da, če je telo 
neučinkovito pri oksidaciji maščob, pridobiva na teži.  
 

 
Papaja vsebuje veliko encima lipaze 
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Raziskava je prav tako pokazala, da manjša razgradnja maščob, za katero skrbi lipaza, vodi k višji ravni maščob v 
krvnem obtoku. To pa je povezano s povečanim tveganjem za bolezni srca in ožilja. In tako jasno vidimo, da je za 
naše telo učinkovito izgorevanje maščob  zelo pomembno. 
  

Viri lipaze 
 
Vašemu telesu lahko pomagate pri izgorevanju maščob tako, da dopolnite svojo prehrano z živili, ki so bogata z  
encimom lipaza. Lipaza se nahaja v telesu, prav tako je navadno prisotna v hrani, ki je naravno mastna, na primer 
avokadu, mandljih in oljčnem olju. Tudi papaja je izjemen vir lipaze. 

  
 

  
Avokado pokapan z limeto, soljo in olivnim oljem 
  

Denaturacija 
 
Struktura encimov se lahko, kadar so izpostavljen vročini, spremeni. Ta proces, imenovan denaturacija, uniči 
funkcionalnost encima. Ugotovljeno je bilo, da izpostavljanje semen oljne ogrščice temperaturi 100 stopinj Celzija, 
zmanjša aktivnost lipaze oz. povzroči, da izgubi svojo sposobnost razgradnje maščob v telesu. V drugi študiji, 
opravljeni na švedskem inštitutu za raziskave hrane, so preučevali aktivnost lipaze, ki jo najdemo v ovsu. 
Posledica segrevanja je bila enaka. Da bi povečali količino aktivne lipaze v vaši prehrani, uživajte več sveže, 
nepredelane hrane. To bo zagotovilo, aktivnost tega dragocenega encima in učinkovitejše izgorevanje maščob. 

 

Proizvodnja lastnih encimov pri starejših osebah 
 
Z leti trebušna slinovka ni več sposobna proizvesti zadostnega števila prebavnih encimov. 70. letniki imajo proti 
20. letnim na primer le še polovično zmogljivost proizvodnje encimov. Zaradi tega starejši ljudje pogosto trpijo za 
prebavnimi motnjami. Sočasno pa je njihovo telo sposobno pridobiti manj hranilnih snovi iz hrane, zato so 
kljub morda uravnoteženi prehrani lahko podhranjeni, saj jim primanjkujejo prepotrebni encimi.    
  

Pomanjkanje encimov in bolezni 
 
Ko človek zboli, dela njegov organizem s polno paro. Poskuša namreč proizvesti tiste encime, ki jih njegov 
imunski sistem za uspešno obrambo proti bolezni nujno potrebuje. Vendar ta trud ni vedno poplačan in 
posledično starejši ljudje trpijo za boleznimi srca, sklepov ali za drugimi boleznimi. Možnih je preko 200 različnih 
motenj v telesu, vse zaradi pomanjkanja encimov. Raziskave so pokazale, da se lahko mnogo bolezni prepreči ali 
vsaj omili, če bolniki uživajo z encimi bogato hrano (svežo, presno hrano) ali jemljejo dodatne encime. Bojazni, 

da bi jih zaužili preveč, ni! 
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Recepti bogati z encimi  

 

Avokadove polovičke s kuskusovo solato 

 
 
Sestavine: 

 50 g kuskusa 

 4 češnjevi paradižniki 

 1/4 manga 

 svež peteršilj 

 oljčno olje 

 limonin sok 

 sol in poper 

Za 2 osebi. 
  
Priprava: 

1. Kuskus prelij s 100 ml vrele vode in pusti stati 5 minut. Medtem razreži paradižnik na četrtine in mango 
na majhne koščke ter sesekljaj peteršilj. Ko kuskus nabrekne mu dodaj vse sestavine, prelij z oljčnim 
oljem in radodarno potresi z limoninim sokom. 

2. Avokado prereži na pol in odstrani koščico. Napolni jih s kuskusovo solato. Potresi z oljčnim oljem in 
postrezi. 
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Nadevana grenivka za jutranjo porcijo energije 

 

Sestavine: 

 1 ekološka grenivka 

 200g nemastne skute 

 1 žlica mandljev 

 1 žlica lešnikov 

 1 žlica brusnic 

 1-2 žlici agavinega sirupa 

 1 čajna žlička oluščenih konopljinih semen 

 meta za dekoracijo 

Priprava:  

1. Grenivko prereži in snemi pokrov. 
2. Odstrani meso. 
3. Mandlje in lešnike zdrobi. 
4. Grenivko napolni  z nadevom iz skute sladkane z agavinim sirupom, zdrobljenih mandljev in  preostalega 
mesa.  
5. Po vrhu posuj žličko konopljinih semen. Mmmmm 
6. Okrasi z metinim lističem. 
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Z zdravimi prijemi nad kandido 

 
 
Kandida je gliva kvasovka, ki v zelo majhnih količinah živi v naših ustih in v črevesju. Njena naloga je pomoč pri 

prebavi in absorbciji hranil, če pa se v naših telesih prekomerno razraste, preko sten črevesja prodre v krvni obtok 
in tam sprošča strupene stranske produkte in povzroča prepustno črevesje. 
  

Zakaj pride do razraščanja kandide? 
 
Zdrave bakterije v črevesju imajo v normalnem stanju raven kandide pod kontrolo. Ker pa sami vplivamo na raven 
zdravih in slabih bakterij v našem črevesju si z zakisanjem telesa povzročimo razrast kandide. Razrast kandide 
lahko povzroči več dejavnikov: 

1. prehrana bogata z rafiniranimi ogljikovimi hidrati in sladkorjem (ki prehranjujejo kvasovke) 
2. uživanje večjih količin alkohola 
3. jemanje kontracepcijskih tabletk 
4. stres 
5. antibiotiki, ki so uničili dobre bakterije 

10 najbolj znanih simptomov kandide: 

 glivične okužbe kože in nohtov 

 občutek utrujenosti in izčrpanosti ali kronična utrujenost 

 prebavne težave kot so napenjanje, zaprtje ali driska 

 avtoimunske bolezni kot so Hashimotov tiroiditis, revmatoidni artritis, ulcerozni kolitis, lupus, psoriaza, 
sklerodermija ali multipla skleroza 

 težave s koncentracijo, slab spomin, pomanjkanje osredotočenosti, primanjkljaj pozornosti in motnja 
hiperaktivnosti pri otrocih ter možganska megla 

 težave s kožo, kot so ekcemi, luskavica, koprivnica in izpuščaji 

 razdražljivost, nihanje razpoloženja, anksioznost in depresija 

 vaginalne okužbe, okužbe sečil, rektalna in vaginalna srbečica 

HRANA PROTI KANDIDI 
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 hude sezonske alergije in srbeča ušesa 

 močna hrepenenja po sladkorjih in rafiniranih ogljikovih hidratih 

Kako ugotovimo, če je naša kandida ušla izpod nadzora? 
 
Prisotnost prekomerno razraščene kandide lahko ugotovite pri svojem zdravniku ali na bioresonanci. Najlažje pa 
boste to izvedeli, če boste zjutraj preprosto pljunili v kozarec polne vode. 
  
Zjutraj na tešče, še preden si umijete zobe, v prosojen kozarec nalijte vodo in vanj pljunite. Po 15 minutah 
preverite stanje v kozarcu. Če opazite, da se s površja proti dnu kozarca spuščajo bele nitke ali strune (strings), je 
to znak, da v vaši slini prevladuje kandida. Morda boste videli tudi »oblačno« slino (cloudy saliva), ki bo potonila 
na dno ali pa oblačne pike (suspended cloudy specks), ki bodo zgledale kot da visijo v vodi. Tudi to so znaki 
povečane kadide v telesu. 
  
  

  
  
Rezultat bo v vsakem primeru dober. Če v kozarcu niste opazili ničesar, potem imate svojo kandido pod kontrolo. 
Če pa ste v kozarcu zasledili kaj od napisanega pa ste odkrili vir svojega slabega počutja. To pomeni, da niste 
senilni, da niste naveličani svojega partnerja, niste leni in niste v klimakteriju, le kandida vam nagaja. 
  

Kako se je lotimo? 
 
Učinkovito zdravljenje kandide vključuje ustavljanje kvasnega razraščanja, obnavljanje prijaznih bakterij, ki 
kvasovke držijo pod kontrolo in zdravljenje črevesja, da kandida ne bo več mogla vstopit v krvni obtok. 
  
Preprečevanje razraščanja kandide zahteva predvsem spremembe v prehrani. Iz prehrane je potrebno izločiti 
ogljikove hidrate, sladkorje, sladkarije, sladice, alkohol in moke. Potrebno je zmanjšati tudi vnos kompleksnih 
ogljikovih hidratov, kot so žita, fižol, sadje, kruh, testenine in krompir (priporoča se le ena skodelica na dan). 
Priporočam tudi odstranitev vseh fermentiranih živil. Dieta traja od 3 do 6 mesecev. Ob tem vam svetujem tudi 
uporabo kapsul Kolorex, ki vsebujejo izvleček rastline horopito, janež in vitamin C. Uživanje kapsul pomaga 

povečati naravno odpornost, predvsem po terapiji z antibiotiki. Kapsule prav tako pomagajo zmanjšati željo po 
sladkorju 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

Kapsule Kolorex 
 

VEČ O IZDELKU 

http://www.norma.si/prehranska-dopolnila/izdelek/kapsule-kolorex-36-kapsul-1646-g
http://www.norma.si/prehranska-dopolnila/izdelek/kapsule-kolorex-36-kapsul-1646-g
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Zasledili boste mogoče tudi, da nekateri ljudje priporočajo uporabo zelišč, kot je olje origana. Olje origana je lahko 
zelo učinkovito pri uničevanju kandide, vendar lahko ubije tudi dobre bakterije, zato ga za v tem primeru ne 
priporočamo. 
  
V veliko pomoč v borbi proti kandidi so tudi probiotiki. Vse od 25 pa do 100 milijard enot probiotikov na dan bo 
pripomoglo k zmanjšanju kadide in vzpostavljanju zdrave črevesne flore. 
  
Zdrava črevesna flora je osnova zdravega telesa. Žal pa je tudi zelo občutljiva. Izogibajte se prečičenim 
sladkorjem in ogljikovim hidratom. Uživajte čim več svežega sadja in zelenjave, pri ogljikovih hidratih posegajte po 
kompleksnih ogljikovih hidratih, kot so fižol, čičerika, leča in grah. Pri testeninah izbirajte tiste, ki so narejeni iz 
polnozrnate moke, pri sladicah pa tiste, ki ne vsebujejo sladkorja, ampak so sladkane z agavinim nektarjem. Vse 
za zdrav način življenja najdete v Normi, predvsem pa še veliko več uporabnih nasvetov in receptov kako si 
pripraviti zdrave obroke. 
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Z algami nad nevarno kandido! 
 

 
  

Kako nevarna je kandida? 
  
Candida je ime za posebne glivice iz vrste candida, Candida Albicans je ena izmed vrst teh glivic. Obstaja več 

kot sedemdeset različnih rodov candide, toda samo nekateri (približno dvajset) lahko postanejo človeku nevarni. 
Govorimo torej o glivicah, ki jih najdemo v tankem in debelem črevesju vsakega človeka. Vendar se ta 

organizem obnaša zelo oportunistično, glede na okoliščine torej, in se v stresnih situacijah iz prijaznega gosta 
spremeni v parazita. 
 
Candida Albicans lahko povzroči nastanek zelo razširjene kronične utrujenosti, spremembe v 
razpoloženju, bolečine v hrbtenici, otrdelost vratu in rame, depresijo, astmo, boleče menstruacije, 
meteorizme, napihnjen trebuh, črevesne motnje, infekcije sečil, razdražljivost, alergije raznih vrst, 
debelost, bolečine v mišicah, psoriazo, glavobole, vrtoglavice, pomanjkanje vitaminov C, A, B6 in 
pomembnih mineralov selena, magnezija in cinka. Kandida pa ni samo nevšečnost, temveč lahko resno 
ogrozi naše zdravje, saj izloča alfatoksine, ki zastrupljajo telo in delujejo rakotvorno. 

  
V modernem času je kandida dobila razsežnosti kot nikoli poprej. V telesu se razbohoti predvsem kot posledica 
jemanja močnih zdravil, ki uničujejo našo črevesno floro, ki ima sicer – v normalnih okolioščinah – kandido pod 
nadzorom. Ponavadi je spremljevalka antibiotikov,hormonskih terapij in kontracepcije, njeno rast pa 
pospešujemo s sodobno prehrano, ki je po večini polna ogljikovih hidratov in sladkorja, ki ju kandida naravnost 

obožuje. 
  

Preprost test za ugotavljanje prerazširjene kandide v telesu: 
 
Zjutraj na tešče, preden pozajtrkujete ali si umijete zobe, vzemite prosojen kozarev in vanj nalijte navadno vodo. 
Pljunite vanjo in počakajte približno 10 minut. Če se s površja spuščajo nitke, to pomeni, da je v vašem telesu 
prisotna kandida. V nasprotnem primeru bi namreč slina ostala kompaktna. 
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Prepovedana živila: 
 

 Vsi sladkorji, od najhujšega, belega, do manj škodljivih različic, kot so rjavi sladkorji, tekoči sladkorji, med 

 Vsa hrana in pijača, ki vsebuje sladkor (pecivo, musliji, sladki napitki, voda z okusi, sadni sokovi,…). 

 V času diete se morate izogibati tudi sladkemu sadju (grozdje, pomaranče, slive, breskve,…) in suhem 
sadju. 

 Alkoholne pijače. 

 Ogljikovi hidrati, zato z jedilnika črtajte tudi belo moko in peciva iz nje, testenine, ... 

 Živila, ki vsebujejo kvasovke: sem sodijo vsa peciva s kvasom, kis, vse kar je vloženo v kisu, gobice. 
Tudi pivski kvas med    zdravljenjem opustite. 

 Svinjina in ostalo cvrto meso. 

 Oreščki ( mandlji, arašidi, lešniki, orehi ). 
 

Dovoljena živila: 
 

 vsa zelenjava, krompir, čebula, 

 olja, semena, riž v manjših količinah, 

 jajca, 

 ribe in meso (razen svinjine), 

 hrana z veliko balastnih snovi; kosmiči, otrobi…, 

 pirin, ajdov, koruzni kruh brez dodane bele moke, 

 mleko, sir, maslo, jogurt, ostali kisli in nesladkani mlečni izdelki, 

 kislo sadje (limona, kivi, ananas, kisa jabolka,…) in kompoti iz kislega sadja, 

 kristalna sol, začimbe, 

 voda, mineralna voda, 

 uživajte veliko kislega zelja, kisle repe, 

 fermentirana soja v obliki tempeha in misa, 

 izdelki iz soje, 

 alge, 

 kislo zelje in kisla repa, 

 svež česen in čemaž. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redno pa je potrebno tudi izvajati fizične aktivnosti in se izogibati stresu. 
  
Občasno ponovite test s kozarcem in preverite, "kako kaže". Ko se rezultati normalizirajo, kar boste začutili tudi 
po splošnem počutju in boljši prebavi, še nekaj mesecev nadaljujte s podobno dieto. 
  

 
 

Alge Chlorella Naturland  
 

VEČ O IZDELKU 

http://www.norma.si/superhrana/alge-in-trave/izdelek/bio-tablete-chlorella-alge-naturland-240-kom
http://www.norma.si/superhrana/alge-in-trave/izdelek/bio-tablete-chlorella-alge-naturland-240-kom
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Kakšni so učinki alg? 

1. Vračajo telesu harmonijo – preprečujejo skrito nedohranjenost celic, ki lahko po daljšem času povzroči 
neravnovesje v organizmu, motnje v delovanju in bolezni na mnogih ravneh. 

2. Stabilizirajo organizem in ga varujejo pred stresom. 
3. Oskrbujejo organizem s snovmi, potrebnimi za zdravo delovanje. 
4. Sproščajo velik del presnovne energije. 
5. Prečiščujejo organizem z odplavljanjem škodljivih snovi, ki nastajajo pri presnovi. 
6. Zaradi rastlinskih barvil, antioksidantov, encimov, klorofila in drugih sestavin, varujejo organizem (pred 

sevanji, nastajanjem tumorjev, razvojem arteroskleroze ...). 
7. Koristno učinkujejo pri boleznih odvisnosti (alkoholizem, kajenje, mamila ...). 
8. Dobro vplivajo na zobe, nohte, kosti (osteoporoza ...). 
9. Povečujejo življenjsko moč. 
10. Zagotavljajo več energije, boljšo zbranost in spomin. 

Zakaj jemati klamatske alge?  

1. krepijo imunski sistem 
2. krepijo kardiovaskularni sistem, pomagajo zniževati telesno težo in zmanjšujejo koncentracijo 

`škodljivega holesterola` 
3. izboljšujejo prebavo 
4. izboljšujejo naravno čiščenje toksinov iz organizma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alge in druge bio izdelke lahko kupuješ ugodneje, če si imetnik Normine kartice zdravih ugodnosti! 

  

 
 

Normina kartica zdravih ugodnosti  
 

VEČ O KARTICI 

http://www.norma.si/normina-kartica
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Recepti z algami  
 

Zelenjavna jin-jang miso juha 

 
 
Sestavine: 

 1 žlica sezamovega olja 

 1-2 čebuli, tanko narezani na polovice krogcev 

 1-2 pora, tanko narezana 

 1-2 stroka česna, sesekljana 

 2-3 korenčke, tanko narezane 

 1/2 skodelice koruze 

 1 majhna bela redkev, tanko narezana 

 2-3 šitake gobe, tanko narezane 

 6 skodelic vode 

 400 g tofuja, narezanega na majhne kocke 

 2 žlici posušenih hijiki morskih alg 

 1 žlica tamari sojine omake 

 1/4 skodelice miso paste (po izbiri) 

 1 šopek mladih čebulic, tanko narezanih 

Postopek: 

1. V veliki posodi za juho segrej olje ter prepraži čebulo in por. 
2. Dodaj česen, korenje, koruzo, redkev, gobe in na kratko prepraži. Dodaj vodo in pusti, da zavre. Kuhaj 

10-15 min. 
3. Dodaj tofu, alge in tamari omako ter pokuhaj še dodatne 2-3 minute. Ugasni ogenj. 
4. Odvzemi 1/2 skodelice juhe in v njen dobro raztopi miso pasto. 
5. Vmešaj miso pasto v preostalo juho, po okusu dodaj še tamari omako ali pasto in posipaj z mlado 

čebulo. 
6. Če boš juho pogreval/a, ne pusti, da zavre, saj le tako ohraniš zdravilne lastnosti miso paste.  

Miso juha je osnova makrobiotične kuhinje in predstavlja uvod v vsak makrobiotični obrok. Ta recept je zelo 
fleksibilen. Našteto zelenjavo lahko zamenjaš s katero drugo, ki jo imaš doma ter dodaš testenine ali riž, da dobiš 
zaključeno kosilo. 
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Alge - brez obotavljanja - v vsakdanje kosilo  

 
 
Sestavine: 

 1- 1 1/2 lončka kuhanega rjavega riža 

 2 žlici wakame alg (dehidriranih) 

 1 lonček kuhanega zelenega čaja 

 2 žlički kokosove maščobe 

 2 šalotki 

 2-4 jajce 

 ščepec morske soli 

Postopek:  

1. Rjavi riž skuhaj po navodilih na emabalaži. Alge za nekaj minut namoči v lonček vročega, sveže kuhanega 
    zelenega čaja - najbolje sencha ali hojicha. 
  
2. V ponvi stopi 1 žličko kokosove maščobe ter na hitro popeci na kolobarje narezano šalotko. Odstavi na krožnik. 
  
3. Na drugi žlički kokosove maščobe speci jajca. Na oko ali umešana, kar imaš raje. 
  
4. Zmešaj riž, alge, šalotko, posoli in prelij z nekaj žlicami zelenega čaja, ki je ostal od alg. Dobro premešaj. 
  
5. Serviraj v posodice in na vrh vsake dodaj še pečeno jajce. 
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Alge arame v korenčkovi solati 

 
 
Sestavine: 

 50 g alg arame  

 3-4 korenčki  

 1 čajna žlička limoninega soka  

 2 čajni žlički vode  

 1 žlica oljčnega olja  

 2 žlici medu  

 3 žlice sojine omake  

 šalotka  

Priprava: 

1. Alge za 15 minut namoči v hladni vodi, jih odcedi in speri. 
2. Združi s korenčkom in prelij s prelivom iz limoninega soka, vode, olja, medu in sojine omake. 
3. Na koncu posipaj s koški šalotke. 
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Postenje 

 

Postenje je prostovoljna, bolj ali manj popolna krajša ali daljša vzdržnost od hrane. Pri večini postov velja, da 

smeta skozi usta vstopati samo svež zrak in čista voda ali precejen in razredčen sadni ali zelenjavni sok. Postenje 
lahko traja dokler je v telesu dovolj hranljivih rezerv za vzdrževanje življenja in normalno delovanje vseh vitalnih 
funkcij. Dandanes obstajajo številne oblike posta, ki ne dovoljujejo le uživanja pijač, temveč tudi jedi. Uživamo 
lahko le energijsko revno hrano, ki je izbrana tako, da kar najmanj obremenjuje prebavo. O postenju lahko 
govorimo, če zaužijemo 300 do največ 400 kalorij na dan, kar je veliko manj kot pri navadnih dietah za 
zmanjšanje telesne teže (1200-1500 kalorij na dan). 
  
Postijo se lahko vsi - od otrok do starejših ljudi. 
  

Zakaj bi se postili? 
  

1. Da bi si iz telesa odstranili strupene odpadke, ki se nahajajo v naših celicah, tkivih in organih (kemični 
strupi, težke kovine, zdravila, neizločeni presnovni odpadki, prekomerni holesterol in trigliceridi v krvi, 
arterijske obloge, presežek sluzi, črevesni paraziti, itd.) 

2. Da si ponovno pridobimo energijo, ki smo jo nekoč že uživali.  
3. Da bi se dvignili iz sive zavesti v kateri nevede preživimo vse življenje in se dvignili v stratosfero 

človeškega potenciala. 
4. Da si povečamo duševno jasnost in izostrimo vsa čutila, kar omogoča, da vidimo življenjske možnosti v 

veliko jasnejši perspektivi, nato pa po njih pametno ravnamo. 
5. Da si izboljšamo svojo prirojeno modrost, duhovnost, vero in človeško prijaznost. 
6. Da bi se pomaknili nazaj k svojemu optimalnemu zdravju - pravici, ki smo jo dobili ob rojstvu, da bi 

povečali srečo ter zdravilno moč in s tem močno povečali kakovost življenja. 

HRANA ZA ČIŠČENJE IN 

RAZSTRUPLJANJE TELESA 
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Postili so se že… 
  
Platon je dejal, da se posti »za večjo fizično in psihično zmogljivost«, Pitagora pa svojih študentov ni želel 
seznaniti s svojimi višjimi izreki in načeli, dokler niso opravili 40-dnevnega posta. Postili se niso le stari Grki, 
temveč vsi filozofi vzhodnega in zahodnega sveta. Blagodejne učinke posta so poznali že stari Egipčani, ki so 

post pojmovali kot osnovo za ohranjanje zdravja in mladosti. Postili so se enkrat na mesec, saj so ugotovili, da 
preveč hrane škoduje. 
  
Oče vseh zdravnikov, Hipokrat (460-375 pr. n. š.), je zapisal: »Lakota je mati zdravja, presitost pa izvor številnih 

bolezni.« In še: »Človek nosi zdravnika v sebi. Treba mu je samo pomagati pri delu. Če telo ni očiščeno, bolj ko 
ga hraniš, več škode mu povzročiš.« Tudi Sveto pismo na več mestih priporoča postenje. Jezus se je v puščavi 
postil 40 dni, ko se je pripravljal na svoje poslanstvo. Postenje priporočajo tudi druge vere. 

  
Človek pozna postenje kot najstarejšo terapevtsko metodo. Človek je namreč instiktivno nehal jesti, ko se je 
počutil bolnega in se hrane ni dotaknil vse dokler se ni počutil zdravega. To sposobnost imajo tudi vse živali, ki se 
postijo vedno, kadar se počutijo slabo. In tudi nam je to znano, saj kadar smo bolni, preprosto nimamo apetita. 
  

Kaj se s telesom dogaja med postom? 
  
Človeško telo ima veliko naravnih načinov kako odstraniti odvečne snovi in strupe iz telesa: jetra, pljuča, ledvice, 
debelo črevo, itd. Ko so ti preobremenjeni, se bo telo zateklo k nenavadnim metodam odstranjevanja odpadkov: 
vretju, sluzi, znojenju, bruhanju, driski in mnogih drugih. Če je odstranitev onemogočena (z zdravili in drugimi 
zvarki), se bodo strupene preobremenitve začele skladiščiti v sklepih, žilah, mišicah, organih in skoraj v vsakem 
tkivu v telesu. 
  

 
  
Med postenjem telo troši zelo malo energije in virov. Med tem izjemnim počitkom, se vnos in proizvodnja strupov 

zmanjšata na minimum, medtem ko se odpravljanje strupov iz telesa nemoteno nadaljuje. Anabolični procesi, kot 
so celjenje tkiv in kosti, se med postom prav tako izvajajo maksimalno. 
  
V prvi fazi čiščenja med postom telo odstrani velike količine odpadnih snovi in neprebavljenih ostankov. Prvih 
nekaj dni se zato počutimo precej slabo, saj je krvni obtok preplavljen z odpadki. Jezik postane bel in zadah 
neprijeten. V drugi fazi čiščenja se začne odstranjevanje sluzi, maščobe, obolelih in mrtvih celic ter tistih strupov, 
ki so lažje odstranljivi. V zadnji fazi pride do čiščenja strupov, ki so se v naših celičnih tkivih nabirali od rojstva ter 
čiščenja mikroskopskih cevi, ki nosijo ključne elemente v možgane. 
  
Med podaljšanim postenjem telo odstrani: mrtve, umirajoče in bolne celice, nezaželeno maščobno tkivo, trans 

maščobne kisline, strjeno sluz na črevesni steni, strupene odpadne snovi v limfnem sistemu in v krvnem obtoku, 
strupe v vranici, jetrih in ledvicah, sluz iz pljuč in sinusov, strupe v celičnih vlaknih in tkivih, ki se nahajajo globlje v 
organih, usedline v mikroskopskih ceveh pristojnih za hranjenje možganov ter odvečen holesterol. 
  
Skoraj vsakdo, ki se je postil, odkrije isto: med postenjem praktično ne čutiš lakote in imaš več energije kot 
običajno. Post je najenostavnejši, najlažji in najučinkovitejši način, da ugotovimo, da imamo moč in svobodo 

sami očistiti in prevzeti nadzor nad svojim telesom. 
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Koristi za zdravje 
  

 Izboljša se duševna jasnost in možganska megla se dvigne. 

 Živčni sistem je uravnotežen. 

 Poveča se raven energije in čutilno zaznavanje. Daljše, hitrejše in večje povečanje energije in vitalnosti. 
Po navadi potrebujemo manj spanja. 

 Organi se poživijo. 

 Celična biokemija je usklajena. 

 Koža postane svileno mehka. 

 Gibanje postane enostavnejše. 

 Dihanje postane močnejše, lažje in globlje. 

 Prebavni sistem se pomladi in postane učinkovitejši; peristaltično delovanje črevesja je po postu 
močnejše. 

 Post povrne čut okušanja za bolj zdravo hrano. 

 Post poveča zaupanje v sposobnosti nadzora nad našim življenjem in apetitom in da je naše telo 
sposobno samoregulacije in samozdravljenja, kadar mu je to omogočeno. 

 Obnovita se normalna presnova in oskrba celic s kisikom. 

 Razstrupljanje – telo takoj začne odstranjevati vzroke bolezni, maščobne celice, obloge holesterola v 
arterijah, sluz, tumorje, naložene skrbi in čustva. 
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Sveži sokovi - več življenja? 

 
 
Ljudje postajamo vedno bolj ozaveščeni – pravzaprav pa se le vedno bolj spominjamo življenja, ki smo ga nekoč 
že živeli. Vračamo se k materi naravi. In da bi se ponovno spomnili kaj le spi v nas, se moramo o naravnih 
procesih veliko poučiti, saj smo od tistega pravega načina življenja vedno bolj oddaljeni. Tako danes vemo, da 
telo nujno potrebuje minerale, vitamine, maščobne kisline, beljakovine, ogljikove hidrate… .To znanje pa je 
nadalje ljudi spodbudilo k iskanju najučinkovitejšega načina kako pridobiti te minerale in vitamine iz hrane. Naučili 
smo se, da vsebuje največ teh krasnih sestavin zelenjava in sadje. In ker bomo v tem nasvetu govorili o svežih 
zelenjavnih in sadnih sokovih, boš lahko v nadaljevanju prebral/a kaj je tistega v svežih sokovih, da si ga boš 
želel/a takoj pripraviti, zakaj je dobro zelenjavo piti in le ne jesti, kako si pripraviti sok, katero zelenjavo naj 
sočimo… 
  

Nekaj o encimih 
 
Encimi našemu telesu omogočijo, da hrano prebavimo in jo vsrkamo v kri. Vendar pa encimi niso snovi. So 
podobni elektriki, saj aktivirajo snovi, vendar niso njen sestavni del. So torej princip kozmične življenjske energije 
(in ne substanca), ki je globoko vključen v akcijo in dejavnost vsakega atoma v našem telesu, v vsem rastlinju in v 
vsaki drugi obliki življenja. 
  
Uživanje sadja in zelenjave, ki ima veliko encimov, ti lahko pomaga pri dvigu tvoje energije, pri izgubi telesne 
teže, in na splošno podpira tvoje odlično zdravje. 
  

Kjer je življenje, tam so encimi 
 
Vendar pa so encimi zelo občutljivi. Že pri temperaturi nad 47 °C postanejo manj dejavni, pri 54 °C pa je njihovo 
življenje že uničeno. 
  
Tudi naše telo je živo – saj smo živi ali ne? Vse živo je sestavljeno iz istih snovi, vsi smo prišli iz narave in se v njo 
vračamo. Zato moramo telesu dati vsak dan snovi iz katerih je sestavljeno. 
  
Iz sončnih žarkov dobijo rastline na milijarde atomov, s katerimi aktivirajo encime – in s to silo (kot elektrika) 
spreminjajo anorganske snovi v organske, ki vsebujejo življenje. 
  
Da bi znova pridobili uravnoteženo zdravje in ga nato ohranili, mora večji del zaužite hrane vsebovati žive, vitalne, 
organske sestavine. Take sestavine pa najdemo v sveži surovi zelenjavi, sadju, oreščkih in semenih. 
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Zakaj moramo iz zelenjave iztisniti sok? 
 
Zato, da v trenutku dobimo vso potrebno energijo in ker lahko stisnjenega soka popijemo več kot bi lahko pojedli 
zelenjave za isto količino soka. Težko namreč na enkrat pojemo 10 korenčkov, medtem ko zlahka popijemo 2 dcl 
soka iz iste količine soka. 
  
Čvrsta hrana se prebavlja več ur, iz soka pa dobimo vse potrebne vitamine,  minerale, maščobne kisline, 
beljakovine, ogljikove hidrate že v nekaj minutah po zaužitju. Vlaknine (preostali del zelenjave) nimajo nobene 
prehranske vrednosti pa vendar so ravno vlaknine tiste, ki čistijo naše črevesje (delujejo kot ščetka) in jih je zato 
nujno potrebno uživati. 
  
Pri neposrednem uživanju sadja se zaradi vlaknin absorbcija zmanjša na 17 %, prebava pa traja kar 3-5 ur. 
Odstranitev vlaken in pitje soka pa absorbcijo poveča na 68 %, za prebavo pa je potrebnih le 10-15 minut. 
  
Vsak od nas dnevno potrebuje surovo hrano in zelenjavni sokovi so odlična pot, da zaužiješ dovolj sveže hrane 
vsak dan. 
  
Sadni sokovi so zagotovo dobri za nas, vendar pa imajo za razliko od zelenjavnih sokov to pomanjkljivost, da 
dvigujejo nivo inzulina v krvi, ko jih zaužijemo. 
  
Zelenjavni sokovi ne dvigujejo inzulina tako kot sadni. Edini izjemi sta korenčkov in pesin sok, saj sta zelo sladka. 
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Kako si pripravim svoj sveži sok?  
 
Svoj sok si lahko pripraviš s pomočjo sokovnika. Na trgu obstajajo različni sokovniki. Prvega je razvil Norman 
Walker, avtor raznih knjig o svežih sokovih. Sokovniki se med seboj razlikujejo po kakovosti dobljenega soka, 
hitrosti predelave in glede na to katero sadje oziroma zelenjavo bi želeli sočiti. 
  
Poznamo naslednje tehnike sočenja: 
Centrifugalna 
Mastikacija 
Sokovniki za hladno sočenje: a) sokoviki z enojnim vijakom 
                                                b) sokovniki z dvojnim zobnikom 
 

Koliko soka naj spijem? 
 
Zgornje meje ni. Najmanjša količina, ki bo dala vidne spremembe je vsaj pol litra soka na dan, bolje pa je spiti še 
več – od litra do štirih litrov ali celo več. Čim več soka boš spil/a, tem hitreje boš začel/a opažati spremembe na 
sebi. 
  

Kaj sočiti? 
 
Alfa alfa kalčke 
Beluše 
Peso 
Korenček 
Kumarice 
Brstični ohrovt 
Zelje 
Zeleno 
Regrat 
Endivijo 
Komarček 
Česen 
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Hren 
Topinambur 
Ohrovt 
Por 
Zeleno solato 
Romansko solato 
Gorčične poganjke 
Čebulo 
Papajo 
Peteršilj 
Pastinak 
Zeleno papriko 
Krompir 
Redkev 
Rabarbaro 
Kislo zelje 
Špinačo 
Paradižnik 
Stročji fižol 
Repo 
Vodno krešo 
… 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Več o koristih sokov iz posamezne zelenjave si lahko prebereš v knjigi Nomana W. Walkerja Sveži zelenjavni in 
sadni sokovi, ki jo najdeš v Normi. Vso leto pa ti v Normi ponujamo tudi svežo ekološko pridelano sadje in 
zelenjavo. In gremo sočiti :-) Na zdravje. 
  

 
 

Knjiga Sveži zelenjavni in 
sadni sokovi 

 

VEČ O IZDELKU 

http://www.norma.si/ostalo/knjige/izdelek/knjiga-svezi-zelenjavni-in-sadni-sokovi
http://www.norma.si/ostalo/knjige/izdelek/knjiga-svezi-zelenjavni-in-sadni-sokovi
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Recept s svežim sadjem in zelenjavo 
 

Sveži sok iz rdeče pese, jabolka, kumare in ingverja 

 
 
 Sestavine: 

 1 velika rdeča pesa 

 1 sveža kumara 

 1 jabolko 

 1 cm ingverjeve korenine 

Priprava: 

1. Rdečo peso in ingver olupi in vse sestavine nareži na manjše kose. 
2. Postopoma dodajaj v sokovnik. 
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Rdeča pesa – razstruplja telo in zdravi 

 
Odkritje rdeče pese 
 
Peso so začeli kultivirati že Rimljani, kar je razvidno iz zgodnjih rimljanskih receptov, v katerih se je 
priprava pese povezovala predvsem z vinom in medom. Stoletja nazaj je bila namreč rdeča pesa bolj cenjena 
kot zdravilo, kot pa kulinarično poslastico, saj so jo s pridom uporabljali za zdravljenje vročine, ran in različnih 
kožnih obolenj. Rimljani so meddrugim še verjeli, da ima pesa značilnosti in moč afrodizijaka. Morda prav zaradi 
tega še danes radi rečemo, da pesa prinese utrujenim moč, plahim pa pogum. 

  
V tistem času seveda za take trditve in vraže še ni bilo medicinskih dokazov, danes pa lahko nevrobiologi potrdijo, 
da velika količina folne kisline iz rdeče pese pospešuje med drugim nastajanje hormonov, ki skrbijo za naše 

mentalno zadovoljstvo. 
  
Tudi sama oblika pese se je skozi stoletja spreminjala. Okroglo obliko – tako kot jo poznamo danes – je s 
kultivacijo pridobila šele v 16. stoletju; poprej je bil namreč pesin gomolj bolj podolgovat, podoben korenčku. 
  
V Viktorijanskih časih  je pesa – zaradi svoje čudovite barve – pridobila sloves prehrambenega barvila, saj so jo 
jedem dodajali zaradi barvne popestritve: recimo k solatam in juham. Velikokrat pa se je znašla tudi kot sestavina 
pudingov in drugih sladic. 
 
Kot rastlina je rdeča pesa krepka in odporna in raje uspela v mrzlejših vremenskih razmerah. Morda jo prav zato 
tudi največkrat najdemo na Slovanskih in Nordijskih jedilnikih. 
 

Pesa zdravi 
 
Kot smo že omenili, rdeča pesa vsebuje veliko folne kisline, ki v telesu poskrbi za dobro razpoloženje ter kalija – 
minerala, ki odvaja vodo iz telesa, razstruplja telo in nase veže maščobe. 
 
Silicij, ki ga prav tako najdemo v pesi, pa krepi vezivna tkiva in kožo, krepi kosti in iz možganov odstranjuje 

kovinske strupe (na primer aluminij). 



141 

               

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kako jo pripravimo? 
 
Tako kot velika večina ostale zelenjave, se tudi za peso priporoča uživanje sveže – recimo v solati – ali le za 
kratek čas soparjene. Če pa bi raje poskusili kakšen nevsakdanji recept z rdečo peso, pa izberite med sledečimi.  
  

 
 

Sok Voelkel rdeča pesa  
 

VEČ O IZDELKU 

http://www.norma.si/sokovi?izdelek=938
http://www.norma.si/sokovi?izdelek=938
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Recepti z rdečo peso  
 

Humus iz rdeče pese 

 

Sestavine: 

 1-2 rdeči pesi 

 540 ml kuhane čičerike 

 1 veliki strok česna 

 2-3 žlice limoninega soka 

 1/4 skodelice navadnega jogurta (po želji) 

 2 žlici tahinija 

 1/2-1 čajna žlička kumine 

 1/4 žličke soli 

 2-4 žlice oljčnega olja 

Za približno dve in pol skodelici 
  
Priprava: 

1. Peso ovij v folijo in jo za eno uro peci v pečici na 180 °C. 
2. Peso ohladi, olupi in nareži na kocke. 
3. V mešalniku ali s paličnim mešalnikom spiriraj vse sestavine do gladke mase. 
4. Poskusi in po želji dodaj še več začimb (sol, limonin sok, kumina). Če je masa pregosta dodaj še oljčno 

olje, jogurt ali vodo. 

Postrezi takoj ali shrani v hladilnik za največ 4 dni. 
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Kremna juha z rdečo peso 

 

Sestavine: 

 500 g rdeče pese 

 1 čebula 

 1 žlica olja 

 1 žlička mlete kumine 

 600 ml zelenjavne juhe 

 400 ml kokosovega mleka 

 3 stebla spomladanske čebulice ali pora 

 kokos v kosmih 

 200 g kuhane čičerke 

 himalajska sol 

 poper 

 gorčično olje 

Priprava:  

1. Rdečo peso nareži na kocke, čebulo pa na drobne kolobarje. Čičeriko skuhaj, kot navajajo navodila na 
embalaži. 
  
2. Na žlički olja na hitro prepraži čebulo, dodaj rdečo peso in jo praži približno 3 minute. Dodaj še kumino ter zalij 
s kokosovim mlekom in zelenjavno jušno osnovo. Segrej do vrenja in kuha približno 30 minut. 
  
3. Polovico kock rdeče pese z lopatico polovi in jih daj na stran. Preostalo juho in sestavine zmešaj z mešalnikom. 
Tako juha pridobi svojo čudovito rožnato barvo. 
  
4. V juho zdaj dodaj čičeriko, na tanko narezan por ali mlado čebulico, kokos v kosmih, sol poper ter juho zavri 
     in pokuhaj še za približno 3 minute. 
  
5. Juhi na koncu dodaj še gorčično olje. 
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Svež gomolj rdeče pese s kokosom in koriandrom 

 

Sestavine: 

 1 skodelica na trakove narezanega svežega gomolja rdeče pese 

 1/2 do 1 skodelica nepraženih in nesoljenih arašidov namočenih v vodi 

 1/2 skodelice sveže mletega kokosovega mesa 

 pest na drobno narezanega koriandra 

 sveže stisnjen limonin sok 

  
Priprava: 

1. Nepražene in nesoljene arašide v vodi namakaj okoli 20-30 minut. Pripravljeni so, ko postanejo sočni in 
roza barve. Gomolj rdeče pese olupi in ga nareži na trakove. 

2. Združi rdečo peso, arašide in kokos ter dobro premešaj. Čez solato potresi sveže nabran in narezan 
koriander in nanjo stisni še nekaj limone. 
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Algi klorela in spirulina 

 
 
Rada bi ti razkrila pomembna dejstva o algi spirulini in kloreli, ki sodita k tako imenovani superhrani. Klorela 
in spirulina sta veliko več kot samo "prehransko dopolnilo".  V sebi nosita namreč moč preprečevanja,  zdravljenja 
in premagovanja bolezni kot so rak, poškodba živcev, sladkorna bolezen, bolezni srca, sindrom razdražljivega 
črevesja, klinična depresija ter še mnogo drugih. Ti dve neverjetni algi delujeta na resne bolezni brez stranskih 

učinkov in pogosto celo operacije ali kemoterapija niso potrebne. 
   
Če se boriš z rakom, depresijo ali drugo resno boleznijo, če želiš povečati svojo mišično maso, pospešiti hujšanje 
ali si izboljšati svoje duševno stanje, potem ti klorela in spirulina lahko pomagata. 
  

Zakaj sta ti dve algi takšen čudež narave? 
 
Klorela in spirulina skoraj v popolnem razmerju vsebujeta veliko hranilnih snovi, ki jih potrebuje vsako človeško 

telo: 
  

 kakovostne popolne beljakovine, ki jih je več in so lažje prebavljive od katerihkoli beljakovin živalskega 
izvora (klorela vsebuje 58 % beljakovin) 

 vse znane B vitamine, vključno z vitaminom B-12, ki ga skoraj nikoli ne najdemo v rastlinah 

 vitamin C 

 vitamin E 

 makrominerale: kalcij, magnezij, cink, kalij in še mnogo drugih 

 omega 3 maščobne kisline, vključno z GLA (gama linolenska kislina), 

 mukopolisaharide (naravna sestavina sklepov, ki zagotavlja elastičnost in lubrikacijo in s tem optimalno 
funkcijo sklepnega hrustanca) 

 beta karoten 

 nukleinske kisline (RNK in DNK) 

 klorofil. 

  
Klorela in spirulina popravljata običajne prehranske pomanjkljivosti, ki povzročajo slabo zdravje srca in ožilja ter 

povečano tveganje za razvoj osteoporoze. 
  
Klorela in spirulina vsebujeta vse za človeško telo potrebne vitamine in minerale. Ti pridejo naravnost iz narave 

in ne iz kemične tovarne. Številni vitaminski dodatki v obliki tablet so pravzaprav sintetični vitamini, pridelani v 
kemičnih obratih in sicer iz sestavin, ki jih v naravi ne bi našli. Vsebujejo sicer podobno molekularno sestavo kot 
vitamini, vendar pa ne delujejo tako kot naravni vitamini. 
  
Algi klorela in spirulina pomagata uravnavati sladkor v krvi in tako zmanjšata željo po ogljikovih hidratih. 

   

http://www.norma.si/prehrambeni-dodatki/izdelek/alga-spirulina-v-prahu-planet-bio-150g
http://www.norma.si/prehrambeni-dodatki/izdelek/alga-spirulina-v-prahu-planet-bio-150g
http://www.norma.si/prehrambeni-dodatki/izdelek/alga-klorela-v-prahu-planet-bio-150g
http://www.norma.si/prehrambeni-dodatki/izdelek/alga-spirulina-v-prahu-planet-bio-150g
http://www.norma.si/prehrambeni-dodatki/izdelek/alga-klorela-v-prahu-planet-bio-150g
http://www.norma.si/prehrambeni-dodatki/izdelek/alga-spirulina-v-prahu-planet-bio-150g
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Klorela in spirulina iz telesa odstranjujeta težke kovine, kot na primer živo srebro, kadmij, svinec in arzen in sta 
zato obvezna hrana za ljudi z zobnimi zalivkami. Ljudje, ki uživajo ti dve algi svoje živčevje ščitijo pred 
poškodbami. 
  
Klorela in spirulina ščitita telo pred pesticidi, PBC-ji in drugimi strupi iz okolja, ki so neizogibni v današnji oskrbi s 
konvencionalno - neekološko hrano. 
 

Alga Spirulina 
 
Alga Spirulina vsebuje:  

 

 12-krat več prebavljivih beljakovin kot na primer govedina. Te beljakovine iz alg so veliko boljše 
od tistih v govedini, kajti spirulina ima veliko bolj zdravo ravnovesje mineralov 

  visoko kakovostne, popolne beljakovine, ki vsebujejo vseh osem esencialnih aminokislin (kar redko 
najdemo v rastlinah) in je zato primerna za ljudi, ki želijo v svojo prehrano vključiti čim več beljakovin. 

 moder pigment fikocianin, ki izboljšuje delovanje možganov in živčnega sistema, znan pa je tudi kot 
antioksidant za jetra in ledvice. 

  tudi visoko koncentracijo gama linolenske kisline (GLA). Človeški možgani so kar v 80 % sestavljeni iz 
maščob in prav GLA je ena najbolj zdravih maščob, ki jo naši možgani lahko porabijo. GLA je vsebovan 
predvsem v materinem mleku, ki je vir številka 1 te kisline na svetu. Spirulina je vir številka 2. 

 

 

 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gama linolenska kislina v spirulini nas ščiti hkrati pred artritisom, multiplo sklerozo, astmo in srčno-žilnimi 
boleznimi 
  
Modri pigment v spirulini krepi delovanje možganov in zato dobesedno povečuje umske sposobnosti. 
 

Alga Klorela 
 
Alga Klorela vsebuje: 

  fitokemične snovi, ki obnavljajo poškodbe živčevja v možganih in živčni sistem. Prav zato se klorela 
uporablja pri okrevanju bolnikov z alzheimerjevo in parkinsonovo boleznijo 

 mnogo več kalcija kot mleko, ob tem pa vsebuje še magnezij (ki ga v mleku ni), ki je telesu potreben za 
absorbcijo kalicja 

  
Pravijo, da klorela dokazano zdravi raka na dojki. Zdravljenje vključuje vbrizgavanje klorele v tumor, kot uradno 
zdravilo pa ni priznano, saj je klorela prepoceni in farmaciji ne prinaša prav nikaršnih dobičkov. 
 
 
 
 

 
 

BIO spirulina v prahu Planet 
BIO 

 

VEČ O IZDELKU 

http://www.norma.si/prehrambeni-dodatki/izdelek/alga-spirulina-v-prahu-planet-bio-150g
http://www.norma.si/prehrambeni-dodatki/izdelek/alga-klorela-v-prahu-planet-bio-150ghttp:/www.norma.si/prehrambeni-dodatki/izdelek/alga-klorela-v-prahu-planet-bio-150g
http://www.norma.si/superhrana/izdelek/bio-spirulina-v-prahu-planet-bio-200-g
http://www.norma.si/superhrana/izdelek/bio-spirulina-v-prahu-planet-bio-200-g
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Klorela je posebej dobra za ljudi z boleznimi jeter ali za ljudi, ki pijejo in kadijo. 

  
Klorela pomaga telesu obnavljati poškodbe DNK, poveča delovanje imunskega sistema ter preprečuje in pomaga 
pri zdravljenju raka. 
  
V eni od raziskav so bolnikom, ki so obiskovali kemoterapijo, v prehrano vključili enkraten odmerek klorele. To jim 
je pričakovano doživetje dveh let početverilo. 
  
V Normi ti ponujamo klorelo in sprulino v prahu ali zaradi lažjega doziranja v tablete stisnjen prah. Z 
Normino kartico zdravih ugodnosti so lahko nakupi alg in vsega ostalega, ugodnejši! 

 

  

 
 

BIO alga klorela v prahu 
Planet BIO 

 

VEČ O IZDELKU 

 
 

Normina kartica zdravih ugodnosti  
 

VEČ O KARTICI 

http://www.norma.si/prehrambeni-dodatki?izdelek=10824
http://www.norma.si/prehrambeni-dodatki?izdelek=10823
http://www.norma.si/superhrana/izdelek/bio-klorela-v-prahu-planet-bio-100-g
http://www.norma.si/superhrana/izdelek/bio-klorela-v-prahu-planet-bio-100-g
http://www.norma.si/superhrana/izdelek/bio-klorela-v-prahu-planet-bio-100-g
http://www.norma.si/normina-kartica
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Recept z algama spirulina in klorela  
 

Smuti za razstrupljanje 

 

Sestavine: 

 1 žlica spiruline v prahu 

 1 žlica klorele v prahu 

 1 žlica ječmenove trave v prahu 

 1 pomaranča 

 1 grenivka 

 6 listov zelene solate 

 2 jabolki 

 3 kiviji 

Priprava:  

Pomarančo, grenivko in kivi olupi, sadje nareži na koščke in vse skupaj dobro premešaj v mešalniku. Če je masa 
pregosta po želji dodaj še vodo ali jabolčni sok. 
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Menstrualne težave 
 

 
 
Menstrualne težave so spremljevalke vsake ženske. Nekatere prizadene predmenstrualni sindrom, druge boleče 

menstruacije, groza če se zgodi oboje skupaj. Ekološke in ozaveščene ženske pa vedo, da za vsako »nevšečnost 
raste svoja rožica« in da si tudi te mesečne nadloge lahko ublažimo do te mere, da nam ne grenijo življenja. 
   

Kaj se dogaja v telesu?   
 
Poglejmo torej kaj se nam dogaja v telesu in zakaj do menstrualnih težav sploh prihaja. 
  
Predmenstrualni sindrom je posledica hormonskega neravnovesja, ki je del normalnega menstrualnega cikla. 

Velikost neravnovesja in občutljivost nanj je pri ženskah različna. V prvih dveh tednih menstrualnega cikla se v 
telesu dviguje hormon estrogen, hormon progesteron pa pada. V tem času se ženske počutimo zadovoljne, 
razmišljamo pozitivno in se na splošno počutimo dobro. Ko nastopi ovulacija estrogen doseže svojo najvišjo mejo, 
progesteron pa najnižjo, kar lahko poleg dobrega počutja povzroči celo vzneseno stanje. V naslednjih dveh tednih 
po ovulaciji pa se začneta ta dva hormona gibati v nasprotno smer - estrogen vse bolj pada, progesteron pa 
narašča. Tukaj pa nastopijo vsem znani simptomi: razdražljivost, psihična občutljivost, občutek sestradanosti in 
povečan tek, nespečnost, potrtost, tesnoba, nabiranje vode v telesu, napetost v dojkah, mozolji, herpes, glavobol, 
bolečine v križu, trebušni krči, napihnjenost v trebuhu, čustvena nestabilnost, težave s koordinacijo, spremenljiv 
libido in še bi lahko naštevali. 
 

HRANA ZA URAVNOTEŽEN HORMONSKI 

SISTEM, UREJEN MENSTRUALNI CIKLUS 

IN PLODNOST   



150 

               

Menstrulane težave 
  
Ko enkrat nastopi menstruacija pa pride do novih težav – močne in boleče menstruacije, ki lahko v najslabšem 
primeru povzročijo nezavest. Med menstrualne težave pa poleg premočnih in bolečih menstruacij štejemo še 

prešibke in nerede menstruacije. Vzroki za nastanek težav so lahko ovire v jajcevodih – ciste, zaprti prehodi, 
polipi in druge nepravilnosti, zmanjšana gibljivost organov, ki se v času menstruacije in poroda ne prilagajajo ali 
pa sama kri, ki je gosta in polna strdkov in zaradi tega s težavo teče skozi kanale. 
  

 
  
Menstrualne težave in predmenstrualni sindrom lahko močno ublažimo s pravilno prehrano, potrebno je samo 
vedeti česa nam primanjkuje in česa imamo v naši prehrani preveč. 
  

Predmenstrualni sindrom 
  
Iz prehrane je potrebno v celoti izločiti rafinirana živila z visokim glikemičnim indeksom, kot so beli sladkor, pecivo 
iz bele moke in vse vrste sladkarij, ki na vseh ravneh povečujejo hormonske motnje. Takšna hrana povzroča hitro 
izločanje inzulina, kar povzroči padec glukoze pod normalne vrednosti. Proces imenujemo hipoglikemija, povzroči 
pa izločanje adrenalina, ki ovira slabo izrabo progesterona in nadvlado estrogena. 
  
Zelo koristno je tudi iz prehrane izločiti mlečne izdelke, predvsem jogurt, sladoled in svež sir, saj obstaja sum, da 
na moteno presnovo ženskih hormonov vplivajo hormoni, ki jih uporabljajo pri vzreji goveda ob tem pa še pesticidi 
in antibiotiki iz prehrane krav. Mleko in mlečni izdelki iz ekološke reje pa na drugi naj ne bi škodljivo vplivali na 
maternično tkivo in prsi. Idealen nadomestek kravjega mleka je sojino mleko in izdelki iz soje, ki vsebujejo veliko 
rastlinskih vlaknin, fitoestrogena in so bogat vir mineralov. 
  
Predmenstrualni sindrom (PMS) povzročajo tudi pomanjkanje vitaminov B6 in B12, ki sta nujna v procesu 
presnove estrogena. PMS povzročajo tudi pomanjkanje vitamina C, E ter selena, ki skupaj z vitamini B 
skupine pomagajo pri presnovi estrogena v jetrih. Med znanimi in resničnimi »zdravilci« PMS-a so maščobe kot 
vir esencialnih maščobnih kislin, ki so sestavni del celičnih membran. Med njimi izstopajo omega 3 maščobne 
kisline, zelo pomembno pa je ravnovesje med omega 3-6 in 9 maščobnimi kislinami. Vzroki za PMS so tudi: 

 pomanjkanje kalcija ter magnezija, ki blažita telesne in čustvene simptome PMS-a, 

 pomanjkanje vitamina B1, ki se kaže v obliki utrujenosti, mišičnih krčev in bolečin ter 

 pomanjkanje vitamina E, ki vpliva na napete in boleče prsi. 

Hrana in prehrambena dopolnila za boljše počutje 
 
Tukaj je seznam živil, ki vsebujejo naštete vitamine in minerale v zelo visokih vrednostih in ki bodo preizkušeno 
izboljšali tvoje počutje skozi celoten menstrualni ciklus: 
  

 Chia semena (omega 3 maščobne kisline, kalcij, magnezij, vitamin E in vitamini B skupine, zlasti B12) 

 Konopljino olje (idealno razmerje omega 3-6-9 maščobnih kislin, vitamini B skupine in vitamin E) 

 Camu camu (eden najbogatejših virov vitamina C kar jih poznamo) 

 Acai (vsebuje predvsem veliko vitamina E) 

http://www.norma.si/napitki-kava-caj?izdelek=1029
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=8429
http://www.norma.si/olje-kis-zacimbe?izdelek=1739
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=8428
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=8011
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 Črni sezam (magnezij, kalcij, selen, vitamin E in vitamini B skupine) 

 Kopriva (kalcij, kalij, vitamine C in B) 

 Maca (kalcij, magnezij, vitamini B1, B12, C in E) 

 Brusnice (kalcij, kalij, vitamin C) 

 Kamut (magnezij, vitamini B in E) 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BIO chia semena Vegalife 
 

VEČ O IZDELKU 

 
 

BIO konopljino olje 
 

VEČ O IZDELKU 

 
 

BIO camu camu v prahu  
 

VEČ O IZDELKU 

 
 

BIO acai v prahu Natural Earth  
 

VEČ O IZDELKU 

 
 

BIO črni sezam Pharmos 
Natur 

 

VEČ O IZDELKU 

 
 

 
BIO maca v prahu Incanatura 

 
VEČ O IZDELKU 

 

 
 

BIO brusnice 
 

VEČ O IZDELKU 

 
 

BIO kamut 
  

VEČ O IZDELKU 

 
 

BIO koprivin čaj   
 

VEČ O IZDELKU 

http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=2100
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=631
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=10749
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=3916
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=5643
http://www.norma.si/superhrana/plodovi-in-semena/izdelek/bio-chia-semena-vegalife-250-g
http://www.norma.si/superhrana/plodovi-in-semena/izdelek/bio-chia-semena-vegalife-250-g
http://www.norma.si/olje/izdelek/bio-olje-iz-semen-jedilne-konoplje-250-ml
http://www.norma.si/olje/izdelek/bio-olje-iz-semen-jedilne-konoplje-250-ml
http://www.norma.si/superhrana?izdelek=8428
http://www.norma.si/superhrana?izdelek=8428
http://www.norma.si/superhrana/plodovi-in-semena/izdelek/bio-acai-v-prahu-natural-earth-100-g
http://www.norma.si/superhrana/plodovi-in-semena/izdelek/bio-acai-v-prahu-natural-earth-100-g
http://www.norma.si/prehranska-dopolnila?izdelek=2168
http://www.norma.si/prehranska-dopolnila?izdelek=2168
http://www.norma.si/prehranska-dopolnila/izdelek/bio-maca-v-prahu-incanatura-240-g
http://www.norma.si/prehranska-dopolnila/izdelek/bio-maca-v-prahu-incanatura-240-g
http://www.norma.si/suho-sadje?izdelek=3916
http://www.norma.si/suho-sadje?izdelek=3916
http://www.norma.si/zita?izdelek=5643
http://www.norma.si/zita?izdelek=5643
http://www.norma.si/caj?izdelek=631
http://www.norma.si/caj?izdelek=631
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Boleče, močne, neredne in prešibke menstruacije 
  
Pri bolečih menstruacijah je potrebno izpostaviti matični mleček, ki krepi in regenerira rodila ter ureja hormonsko 
delovanje telesa. Podoben učinek ima tudi maca, šentraj pa krepi maternico, ki pa ga ne smemo jesti med 
nosečnostjo. Meta mehča gladke mišice, kar povzroča lažji prehod krvi po jajcevodih. Pri pregosti krvi in krvi, ki 
vsebuje veliko strdkov si najlažje pomagamo z ingverjem, rožmarinom,majaronom in pehtranom, ki redčijo kri. 
Menstrualne krče pa odpravlja limonina melisa. Če imamo preobilno menstruacijo si pomagamo z žajbljem, pri 
prešibkih pa z cimetom, kumino in korenino peteršilja. Kadar menstruacija zamuja si 
pripravimo luštrek ali janež, ki spodbujata menstruacijo. 

   
 
Besedilo delno povzeto po:  Ščepec rešitve: zamolčane zdravilne moči začimb 
  

http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=10749
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=639
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=1608
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=671
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=665
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=655
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=640
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=2504
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=661
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=6371
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=704
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Recept za hormonsko ravnovesje 

Malica za hormonsko ravnovesje 

 

Sestavine: 

 1,5 skodelice kamuta 

 4 skodelice vode 

 3/4 skodelice brusnic, kuhanih 

 1/4 skodelice rozin 

 1/4 skodelice bučnih semen 

1. Kamut speri in ga daj v vrelo vodo. Kuhaj 1,5 – 2 uri in vmes preverjaj ali je v loncu dovolj vode. Kamut 
naj popije vso vodo – takrat je tudi kuhan. Pusti stati 10 minut, nato premešaj. 

2. Zmešaj z brusnicami, rozinami in bučnimi semeni. 
3. Po želji lahko jedi dodaš par kapljic konopljinega olja, sol in balzamični kis ali pa ji dodaš kamutovo 

mleko, cimet in javorjev sirup. Zelo krepčilna malica za vsak okus. 
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Plodnost in prehrana 
Neplodnost je velika težava zahodne civilizacije, čeprav konvencionalna medicina danes dela že skoraj čudeže za 
pare brez otrok. Neplodnost prizadene več kot eno žensko od štirih in približno enako število moških. Vzroki v 
večini primerov niso jasni ali pa so nepojasnjeni. 
  
Moderne  terapije, kot so oploditev in vitro in znotrajmaternična osemenitev, imajo le malo uspeha – približno 20 
%. Za rešitev težav se moramo vprašati, zakaj je njihova uspešnost tako nizka. Razlog ni v tem, da zahodna 
medicina ne bi bila dovolj tehnološko napredna, temveč v dejstvu, da je njen pogled na človeka preveč 
sistematičen – naše telo se obravnava kot skupek strojnih delov in ne kot en celoten, integriran sistem. Zahodna 
medicina preveč pozornosti posveča proizvodnji jajčec in umetnemu oplojevanju. Nikoli, ali pa zelo redko, se 
zdravniki posvetijo pripravi bolnikovega telesa ali kakovosti jajčec. To lahko privede do nevarnosti, da oplojeno 
jajčece ne bo preživelo ali pa da bo telo zarodek zavrnilo. 
  
Tako kot ne moreš raztrositi semena po skalnatem terenu in upati na uspešno letino, ne moreš pričakovati, da bo 
psihično in fizično nepripravljeno telo lahko zaplodilo in donosilo zdravega otroka. Eden glavnih ciljev kitajske 
tradicionalne medicine je doseči harmonijo med jin in jang. In kako obravnavajo neplodnost v tradicionalni kitajski 
medicini (TKM)? 
  

 
  

Osnovna teorija rodnosti v TKM 

Kaj nas naredi plodne? 
  
Teorija TKM meni, da reproduktivne sisteme človeka v glavnem nadzirajo ledvice. Kakovost in količina jajčec ter 

semenčic je odvisna od esence ledvic, ki se imenuje jing ali jing či. Boljši kot je jing, boljša so jajčeca ali 
semenčice. 
  
Poleg jing proizvodnje jajčec in semenčic, je enako pomembno oplojevanje in nošenje oplojenih jajčec. Za to pa 
je odgovoren či ledvic, kri in maternica. Kakovost teh organov določa o uspešnosti nosečnosti. Kako pa lahko 
presojamo kakovost ledvic, krvi in maternice? 
  

Kaj povzroča neplodnost? 
  
Vse, kar slabi ali škoduje ledvicam, krvi in maternici povzroči neplodnost. Najpogostejši vzroki so: 

 genske okvare ali šibkost zaradi podedovanih slabih genov, 

 pretirana poraba lastnega čija, krvi in jinga (pretirano delo brez počitka, premočne menstrualne 
krvavitve, prepogosto spolno občevanje), 

 čustvena stagnacija (dolgoročne skrbi ali depresije), 

 nepravilna prehrana (premalo ali preveč hrane, pomanjkanje hranil), 

 napačna zdravila (številna zdravila povzročajo slabljenje ali poškodbe ledvic), 

 neposredno oslabljen reproduktivni sistem (predolga uporaba kontracepcijskih tabletk povzroča težave  s 
plodnostjo; kontracepcijske tabletke jajčnike namreč preprosto zaprejo - kot stroj - in če se to dogaja 
skozi daljše obdobje, bo to povzročilo krčenje jajčnikov, saj ne opravljajo svoje funkcije), 
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 napačno ali nepotrebno zdravljenje (npr. dilatacija in kiretaža - postrganje sluznice maternice - ki ju 
izvajajo v primerih pretirane krvavitve iz nožnice, lahko premladim dekletom poškoduje sluznico 
maternice). 

Kako TKM diagnosticira neplodnost? 
  
TKM veliko pozornosti posveča menstrualnemu vzorcu žensk, vključno s pravilnostjo, trajanjem, dolžino krvavitve, 
kakovostjo in količino krvi (tj. barvo, debelino, teksturo, vonj, prisotnost in velikost morebitnih strdkov) ter zapletom 
z menstruacijo. Zdravniki preverijo celotno telo - od utripa do jezika. Iz teh podatkov nato ocenijo kakovost 
ledvične jing či, krvi in maternice. 
  
Glede na klinične podatke pacientov ter zlasti glede na informacije o menstrualnem ciklu, se neplodnost 
običajno deli na naslednjih 5 kategorij: 

1. Oslabljenost ledvic: skromne menstrualne krvavitve, tanka kri, šibek hrbet, utrujenost, občutek 
pretiranega hladu ali vročine, še posebej ponoči. 

2. Stagnacija či-ja jeter: boleče in neredne menstruacije, povečan predmenstrualni sindrom (PMS). 
3. Blokada vlažnosti ali sluzi: pomanjkanje menstrualnih krvavitev, vendar več izcedkov in sluzi, pogosto 

povečana telesna teža in občutek težkosti telesa. 
4. Pomanjkanje krvi: skromne menstrualne krvavitve z bledo krvjo, utrujena in bledikasta polt. 
5. Stagnacija krvi: zelo boleče menstruacije s temnimi strdki. 

  

 
  

Kako poteka zdravljenje? 
  
Zdravljenje po TKM poteka holistično. Tradicionalni kitajski zdravnik svetuje o pravilni in zdravi prehrani ter 
zdravem življenjskem slogu in predpisuje zdravljenje z akupunkturo in kitajskimi zelišči. TKM je zelo 
personalizirana, zato je zdravljenje za vsakega posameznika drugačno, prilagojeno njegovemu telesu in osebni 
situaciji. Kadar je telo zdravo in uravnovešeno, se povečajo možnosti za zanositev in donositev zdravega 
otroka. Cilj akupunkture in zeliščnih mešanic je vrniti telo v stanje zdravja in ravnovesja. 

 

Akupunktura in kitajska zelišča imajo dolgo zgodovino pri zdravljenju neplodnosti. Koristi 
TKM vključujejo: 

 izboljšanje lege maternice 

 povečanje pretoka krvi proti maternici 

 uravnavanje hormonov 

 zmanjšanje stresa, povezanega s težavami neplodnosti 

 izboljšano delovanje jajčnikov 

 povečana stopnja živih rojstev 

 nižja stopnja izvenmaterničnih nosečnosti 

In za moške: 

 izboljšanje kakovosti in količine semenčic 

 zmanjšanje stresa in izboljšanje dobrega počutja 
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Zdravljenje neplodnosti po TKM se osredotoča na korenine: ledvice in kri. Bolnikov življenjski slog in 
prehrana sta prav tako zelo pomembna. Zdrava prehrana in življenjski slog ter zdravo telo so osnova 
zdravega reproduktivnega sistema. 
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Koren maca ali ''čudežna'' korenina 

 

Rastlina s tako rekoč nadnaravno močjo zmore veliko: uravnava hormonska neravnovesja, zmanjšuje stres, 
koži daje mladostni videz, izboljšuje spomin. 

  
Zdravilne in blagodejne lastnosti te korenine na naše zdravje in počutje, bi resnično lahko opisali kot čudežne. 
Zakaj jo starodavna ljudstva ''opevajo'' kot rastlino, ki ima takšno ''nadnaravno'' moč, in bi jo vsekakor bilo smotrno 
vključiti v naš vsakdanji sistem prehranjevanja? 
  

Koristi mace so poznali že Inki  
 
Koren maca so poznali in tudi s pridom uporabljali že starodavni Inki. Maca je ime za zdravilno rastlino, ki raste 
visoko v perujskih Andih na nadmorski višini več kot 4400 metrov. Ekstremne vremenske razmere, kot so velike 
temperaturne razlike, visok UV- faktor, pomanjkanje kisika in močan veter, botrujejo k pozitivnim in zdravilnim 
lastnostim te ''čudežne'' rastline, ki jih je morala razviti, da se je lahko prilagodila na tako zahtevne podnebne 
razmere. Svojo moč črpa iz vulkanske zemlje bogate z minerali, za svojo zaščito in preživetje vsebuje kar 
petinpetdeset pomembnih aktivnih hranil, ki so pomembna tudi za človeški organizem. 

Maca na naraven načn uravnava izločanje hormonov 

 
Maca velja za adaptogeno rastlino. Adaptogen je snov, ki ima v našem telesu pomembno vlogo pri povečevanju 
odpornosti, dovajanju energije, krepitvi imunskega sistema in preprečevanju stresa. Tesno vpliva na hormonski 
sistem, ta pa na: metabolizem, energijsko stanje organizma, rast, spolno moč in splošno počutje. Maca ne 
vsebuje hormonov, ampak v sebi skriva snovi, ki v telesu na popolnoma naraven način uravnavajo izločanje 
hormonov v primernih količinah. 
  
Vitamini B1, B2, B12 in C zagotavljajo pravilno delovanje srca, presnavljanje ogljikovih hidratov v energijo, rast 
celic in zadostno proizvodnjo rdečih krvničk. V maci najdemo tudi štiri vrste alkaloidov, ki so preko hormonalnega 
sistema zadolženi za pravilno izrabo kalcija in fosforja v krvi. 
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11% korena v prahu predstavljajo beljakovine, vsebuje pa tudi preko 20% zdravih maščobnih kislin, bogat je s 
kakovostnimi ogljikovimi hidrati, ki zagotavljajo takojšen vir energije. Učinke, ki jih ima uživanje korena maca na 
povečanje telesne energije, večina ljudi občuti takoj. 
  
Maca je afrodiziak, to lastnost ji daje izotiocianat, vsebuje pa tudi glukozinolat, ki dokazano povečuje plodnost. 
Ima pozitivne lastnosti tako za ženske kot za moške. 
  
Koren maca nadalje vsebuje veliko vlaknin, ki pospešujejo prebavo in prispevajo k izločanju odpadnih in strupenih 
snovi iz telesa. 
  
Našemu telesu naredimo veliko uslugo z rednim uživanjem mace. Zadostuje že 1 žlička na dan. Zmešamo jo 
lahko z vodo, zelenjavnim ali sadnim sokom ali s poljubnim napitkom. 
  

Maca ima za zdravje naslednje pozitivne učinke: 
  

 telesu hitro dovaja energijo 

 povečuje vzdržljivost 

 blaži kronično utrujenost 

 povečuje plodnost 

 blaži menstrualne simptome 

 v obdobju menopavze zmanjšuje hormonske motnje 

 uravnava hormonska ravnovesja v telesu 

 izboljša splošno počutje 

 zmanjšuje stres 

 zdravi slabokrvnost 

 pospeši zdravljenje ran 

 izboljšuje spomin, umske in učne zmožnosti 

 daje koži mladosten videz 

 pripomore k zdravemu okostju in zobovju 

 deluje kot antioksidant in antikarcinogen, zmanjšuje tveganje za nastanek rakavih tkiv in razvoj bolezni 
srca ter ožilja 

 pozitivno vpliva na povečanje mišične mase, zato je še posebej primerna za športnike. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ob vseh pozitivnih, blagodejnih in zdravilnih lastnostih na človekovo zdravje in počutje se upravičeno lahko 
ponaša z imenom ''čudežna'' korenina. Vsekakor je vredno premisliti o pričetku njene uporabe. Toplo 
priporočamo! 
  

 
Maca v prahu Incanatura 

 
VEČ O IZDELKU 

http://www.norma.si/prehranska-dopolnila/izdelek/bio-maca-v-prahu-incanatura-240-g
http://www.norma.si/prehranska-dopolnila/izdelek/bio-maca-v-prahu-incanatura-240-g
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Depresija - bolezen napačne prehrane 

 

Naša življenja so sestavljena iz vrste izbir. Vsak dan imamo na voljo več sto izbir za svoje zdravje, srečo in 
življenje. Ko je naše telo fizično, psihično in duhovno v ravnotežju, izbire pridejo zlahka in so vedno pozitivne. 
Kadar pa pademo iz ravnotežja se težko odločimo pravilno. Le majhne, nenehno dobre izbire nas bodo ponovno 
vodile do zdravja in ravnovesja. 
 
Čeprav se nam hrana dozdeva kot nekaj, kar naše telo potrebuje le na fizičnem nivoju, za gradnjo novih celic in 
zmanjšanje lakote, pa je hrana pravzaprav najpomembnejša za naše možgane in srce, da sploh lahko 
vzdržujemo življenje. Odločitve o hrani, ki jo sprejemamo v naše  telo, so temelj našemu fizičnemu, psihičnemu in 
duhovnemu zdravju. 
  
Vprašanje tukaj je, kakšne surovine dajemo svojemu telesu, da uspešno zgradimo vse te celice? 

  
Kadar uživamo napačno hrano – za zajtrk ne pojemo ničesar, za malico použijemo čokoladico, za kosilo pa si 
pripravimo nekaj že vnaprej pripravljenega, vmes pijemo kavo in morda gazirane pijače – svojemu telesu 
pravzaprav ne damo ničesar. In telo za izgradnjo novih celic pač porabi natančno to, kar mu damo. Rezultat so 
manjše, šibkejše in poškodovane celice. Kakovost celic je torej neposredno povezana s hrano, ki jo 
zaužijemo. Če se to dogaja dneve, mesece in leta, potem razumete, da sicer zelo počasi pa vendar neizpodbitno 
izgubljate tla v svojem življenju. 
  
Kadar jemo hrano, ki je naše telo ne prepozna, mora materiale za svoje delovanje jemati iz rezerv. Od trenutka 
rojstva imamo v telesu shranjene rezerve, ki jih naše telo porabi takrat, ko smo v krizi – kadar smo prehlajeni ali 
imamo gripo, kadar se poškodujemo in potrebujemo še toliko več novih gradnih surovin itd. Neprestana napačna 
prehrana nevarno obremenjuje našo banko rezerv. Rezerve so še posebej pomembne, ko moramo zgraditi nove 
kosti, zobe ali v trenutkih povečane možganske aktivnosti. Kadar pa v telesu nimamo dovolj mineralov, da bi 
lahko izgradili nove kosti ali zobe, nam naše telo pošlje močno sporočilo, ki ji pravimo bolečina. Kadar nam 

HRANA ZA ČUSTVA IN DOBRO 

RAZPOLOŽENJE 
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»gorijo« noge, nas boli hrbet ali pa nas bolijo zobje, nam telo sporoča, da nima dovolj materialov s katerimi bi 
lahko normalno delovalo. Smo namreč tako neverjetno oblikovani, da čutimo bolečino, ki nas kot sporočilo 
obvesti, da smo padli iz ravnotežja in da je nekaj potrebno popraviti. 
  

Obstaja več bistvenih surovin in gradnikov za življenje: 

1. Voda – čista in ne klorirana 
2. Minerali in vitamini iz polnovrednih živil 
3. Esencialne maščobne kisline omega 3, 6 in 9 
4. Encimi iz živih rastlin 
5. Prijazne bakterije (probiotiki) 
6. Rastlinske beljakovine 

  
Ti temelji so potrebni za vsak dan našega življenja. Kadar kateri od njih, ali še huje, vsi ti manjkajo, pademo iz 
ravnotežja in naši možgani nam dajo jasno sporočilo preko tega, da upočasnijo celotno telo in postanemo 
utrujeni – to je prvo znamenje neravnovesja ali z drugimi besedami - bolezen. 

  
Kadar smo utrujeni, pogosto v svoje telo vnesemo nekaj, kar nam da energijo, kar je sicer prav, na žalost pa tukaj 
po navadi napačno izberemo. Dobra izbira bi bila zgoraj navedena osnovna živila, vendar pa pogosto sami 
izberemo kavo, pravi čaj, čokolado ali sladkor. Čeprav nas takšno živilo resnično za nekaj časa poživi, pa je 
posledica potem še hujša. In s tem začnemo utirati pot depresiji, ki je le še en znak našega telesa, da moramo 
bolje izbirati pri prehrani. 
 
Kadar je večina hrane, ki je vnašamo v naše telo, kisle, jo mora naše telo nenehno nevtralizirati z minerali iz 

naših kosti in mišic. Vsa embalirana, predelana, hitra, ocvrta hrana - je kisla. Vsi živalski proizvodi, vključno z 

mesom, ribami, mlekom in mlečnimi izdelki (mleko, sir, jogurt) so kisli. Samo sadje in zelenjava sta alkalna in 

samo alkalna hrana nevtralizira kislost. Zunanji viri kislosti so kajenje, droge, zdravila, težke telesne vaje, 

okoljski strupi, šamponi, izdelki za nego kože in stres, ki je najpogostejši vzrok kislosti in bolezni v našem telesu. 

Idealno razmerje kislin in baz v našem telesu je 30 % kislin in 70 % baz. 

 
 

 
  
 
 
 
  

Obstajata dve glavni vrsti depresije: 

 Zunanja, ki je posledica življenjskih okoliščin kot so neuspela razmerja, poškodbe, smrt ali ločitev v 

družini, selitev zelo dobrega prijatelja. Ta vrsta depresije se sčasoma poleže, mi pa po premagani 
depresiji postanemo močnejši.  

 Notranja, ki jo povzročimo s svojo napačno prehrano ali pa je povzročena zaradi kemičnih neravnovesij, 

kot so poškodbe. 

  
Zunanja depresija lahko postane notranja, če naši organi nimajo na voljo dovolj sredstev, s katerimi bi 
nas obnovili in nas potisnili nazaj v življenje. Življenje je izziv in vsi smo soočeni z velikimi izzivi s strani družine, 
prijateljev, šole, dela, kako pa se spopadamo s temi izzivi in si od njih tudi opomoremo pa je odvisno le od tega, 
kako zdravi smo navznoter 
  

Torej, s čim lahko preprečimo in odpravimo depresijo? 
 
Izjemno pomembno je, da v naše telo vnesemo osnovno prehrano. To lahko storimo s pomočjo majhnih 

korakov, tako da vsak dan sprejmemo majhne, a boljše odločitve. 
 

Kadar nam v telesu začne primanjkovati mineralov zaradi prevelike kislosti, postanemo 
razburjeni, nervozni, utrujeni, nesposobni obravnavat svoje življenje, postanemo torej 
DEPRESIVNI. Minerali, skupaj z encimi, so bistvo življenja v naših telesih in v vseh posameznih 
celicah našega telesa. Minerali in encimi prihajajo iz svežih rastlin in le tako jih lahko pridobimo. 
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Spijte dovolj vode  
 
Ena od najpomembnejših stvari, ki jih morate narediti za svoje telo je, da spijete dovolj čiste vode- ne klorirane 

vode iz pipe, temveč čiste filtrirane ali destilirane vode (najboljša voda je neoporečna izvirska voda – pozanimaj 
se kje v tvoji okolici lahko dobiš takšno vodo). 
  

Uživajte omega 3 in omega 6 maščobne kislne  
 
Nadalje so zelo pomembne esencialne omega 3 in omega 6 maščobne kisline. Te je mogoče pridobiti iz 

različnih virov – zelo veliko jih imajo chia semena, brokoli, konopljino olje, avokado, lanena semena, surovi 
oreščki,mandlji in arašidi, temno zelena zelenjava, ekstra deviško oljčno olje in tako dalje. Esencialne maščobne 
kisline ne vplivajo na povečanje telesne teže, kot bi si mogoče mislili. Pravzaprav, če želite shujšati, jih pojejte čim 
več! 
  

Vitamini in minerali  
 
Naslednji so vitamini in minerali. Vitamini so pomembni, minerali pa so katalizator za vse v naših telesih. To 

pomeni, da minerali zanetijo vsako akcijo v naših celicah in organih. Noben vitamin ne more delovati brez 
ustreznih mineralov. Raziskave so dokazale, da obstaja vsaj 10.000 vitaminov in mineralov v vsaki zelenjavi. In 
ravno zato je bolje jesti polnovredno hrano, namesto da bi jedli tablete z izoliranimi vitamini in minerali. 
  

Polnovredna hrana  
 
Kaj pravzaprav mislim s polnovredno hrano? To pomeni pojesti jabolko in ne spiti jabolčnega soka, jesti svež in 
ne zamrznjen brokoli, jesti svežo ovseno kašo in ne embalirane. Rahlo dušena zelenjava z veliko sveže solate je 
polnovreden obrok. Zajtrk s svežo sadno solato ali domače pripravljenim rastlinskim mlekom je tudi polnovredna 
hrana. Vse kar je čim bližje naravi, je najboljše za naše telo. Najhitrejši način za spreobrnitev katerekoli 
bolezni – tudi depresije – v zdravje je,  jesti surovo, svežo, ekološko sadje in zelenjavo, skupaj s surovimi 
oreščki in semeni. 

  

Encimi in prijazne bakterije  
 
Prav tako ključnega pomena za splošno zdravje so encimi in prijazne bakterije. Najprej nekaj o encimih. Za nas 

pride v upoštev dvoje različnih encimov – prebavni in presnovni. Prebavni encimi pomagajo hrano razgraditi na 

http://www.norma.si/prehrambeni-dodatki/izdelek/bio-semena-chia
http://www.norma.si/sveze/sveza-zelenjava?izdelek=1694
http://www.norma.si/olje/izdelek/bio-olje-iz-semen-jedilne-konoplje-250-ml
http://www.norma.si/sveze/sveze-sadje?izdelek=1639
http://www.norma.si/semena?izdelek=5873
http://www.norma.si/orescki?izdelek=2009
http://www.norma.si/orescki?izdelek=2065
http://www.norma.si/nasveti/ko-si-znotraj-zelen-si-znotraj-cist
http://www.norma.si/olje/izdelek/bio-olje-oljcno-morgan-750-ml
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delce, ki jih naše telo lahko uporabi, presnovni pa nam pomagajo te delce vgraditi v celice. Kadar nam v telesu 
primanjkuje prebavnih encimov, lahko naše neverjetno telo presnovne encime spremeni v prebavne, kar 
omogoča, da prebavimo preobilno zaužito večerjo. Vendar pa to pomeni, da smo izčrpali svoje telo zelo 
pomembnih metaboličnih encimov, ki nam dajejo življenje. Pogosteje kot se to dogaja, bolj se staramo in smo 
tudi vedno dlje od ravnovesja, kar pa vodi v depresijo in bolezni. Kadar nimamo dovolj prebavnih encimov, je 
naše telo tako inteligentno, da ustvari kandido(kvasovka Candida), ki razgradi presežno neprebavljeno hrano, 

strupe ter živila, ki niso hrana. Preobilica kandide daje vrsto neprijetnih stranskih učinkov, ki prav tako vodijo v 
depresijo. 
  
Prijazne bakterije pa so bakterije, ki bi jih naj imeli v svojem telesu in nam pomagajo pri prebavi ter pri 

ohranjanju slabih bakterij pod nadzorom. Zdravila, antibiotiki, droge, sladkor, klor, itd. vsi uničujejo prijazne 
bakterije in kadar uživamo preveč škodljivih snovi, naše telo nima priložnosti, da bi obnovilo svoje prijazne 
bakterije. Zelo dobri probiotiki so alge – NutriFlor in FloraZym – ter koren Yacon, ki ga lahko uživate v prašku ali 

kot sladilo. 
  
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da bi v svoje telo ponovno vnesli ravnovesje, vam svetujem, da na minimum omejite ali pa popolnoma 
opustite vsa naslednje živila: 

  

1. Beli sladkor in moka, vključno z vso pšenico (gluten je povezan z depresijo). 
2. Vse gazirane pijače (nas hitro oropajo hranil in moči). 
3. Kofein, alkohol, nikotin. 
4. Živilske dodatke, kot so mononatrijev glutamat, barvila, umetna sladila (dobro prikrito na etiketah). 
5. Predelane mlečne izdelke (razen iz ekološke proste reje). 
6. Proizvode živalskega proizvoda. 
7. Kemikalije, kot so klor, droge, zdravila, nikotin. 
8. Slabe maščobe, kot so margarina, svinjska mast, karkoli ocvrtega. 
9. Karkoli iz mikrovalovne pečice. 

  
Zelo koristne hranilne snovi, ki ohranjajo in vračajo ravnovesje ter zaustavljajo depresije, bolezni, kislost 
in staranje, so: 

  

1. Sestavljeni ogljikovi hidrati v obliki sadja in zelenjave, ki vključujejo najmočnejše sadje in zelenjavo: 
korenje, peteršilj, rdeča pesa, brokoli, ohrovt, zelje, špinača, paradižnik, jabolka, pomaranče, ananas, 
brusnice, češnje, borovnice, acerola in papaja. 

2. Soja in sojini izdelki (izključno ekološki).  
3. Fižol, oreščki, semena, suho sadje. 
4. Cela zrna, kot so rjavi riž, divji riž, kamut, proso, rž, ječmen, pira in kvinoja. 
5. Za sladkanje uporabite melaso, yacon sirup, stevio, presni agavin sirup. 
6. Minerali in vitamini – selen, folna kislina, kalcij, magnezij, krom, niacin, vitamin D, vitamini B – vsi 

naj izhajajo iz živil in ne iz posebnih dodatkov. 

  

 
 

BIO klamatske alge NutriFlor 
 

VEČ O IZDELKU 

http://www.norma.si/prehrambeni-dodatki?izdelek=2372
http://www.norma.si/prehrambeni-dodatki?izdelek=2389
http://www.norma.si/prehrambeni-dodatki/izdelek/bio%20Yacon%20v%20prahu%20Planet%20BIO%20200%20g
http://www.norma.si/sladila/izdelek/bio-yacon-sirup-premium-185-ml
http://www.norma.si/superhrana?izdelek=2372
http://www.norma.si/superhrana?izdelek=2372
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V svojo prehrano vključite predvsem in največ svežega sadja in zelenjave, ostala polnovredna živila vam 
svetujem le občasno. 

  
  
Obstaja še veliko načinov za omilitev depresije,  ki se dobro dopolnjujejo s prehrano. Nekateri od njih so: 

1. Homeopatija (na voljo je veliko knjig in dobrih praktikov). 
2. Aromaterapija, ki je enostavna za uporabo in je tudi zelo prijetna. 
3. Telesna vadba – verjetno najpomembnejša. 
4. Sončna svetloba – aktivira vitamin D (vesel vitamin) v naših telesih. 
5. Branje motivacijskih in podpornih knjig. 
6. Branje duhovnih zdravilnih knjig, meditacija in skrb zase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svetujemo vam tudi naslednja prehranska dopolnila: 

1. NutriFlor – probiotično in prebiotično prehransko dopolnilo s prebavnimi encimi 
2. Reishi goba v prahu Planet BIO – vsebuje številne vitamine in minerale, ki pomagajo telo očistiti 

strupov, krepi pa tudi naravno odpornost telesa in imunski sistem. Pripomore k dobremu počutju in fizični 
moči. 

3. Oluščena semena jedilne konoplje Harmonija narave – so eden najbogatejših virov beljakovin, 

vsebujejo vse esencialne aminokisline, maščobne kisline (omega 3-6-9) v idealnem razmerju za naše 
telo in visok nivo antioksidantov ALI 

 
 

BIO goba reishi v prahu 
PlanetBio 

   
VEČ O IZDELKU 

 
BIO oluščena konopljina 

semena   
 

VEČ O IZDELKU 

 
 

BIO proteinski prah iz jedilne 
konoplje  

 

VEČ O IZDELKU 

 
 

BIO chia semena Vegalife 
  

VEČ O IZDELKU 

http://www.norma.si/prehrambeni-dodatki?izdelek=2372
http://www.norma.si/prehrambeni-dodatki/izdelek/bio-goba-reishi-v-prahu-planet-bio
http://www.norma.si/semena/izdelek/bio-semena-jedilne-konoplje-luscena-150g
http://www.norma.si/superhrana/gobe/izdelek/bio-goba-reishi-v-prahu-planet-bio
http://www.norma.si/superhrana/gobe/izdelek/bio-goba-reishi-v-prahu-planet-bio
http://www.norma.si/semena/izdelek/bio-semena-jedilne-konoplje-luscena-150g
http://www.norma.si/semena/izdelek/bio-semena-jedilne-konoplje-luscena-150g
http://www.norma.si/superhrana/izdelek/bio-prah-proteinski-iz-jedilne-konoplje-planet-bio
http://www.norma.si/superhrana/izdelek/bio-prah-proteinski-iz-jedilne-konoplje-planet-bio
http://www.norma.si/superhrana/izdelek/bio-semena-chia-planetbio-200-g
http://www.norma.si/superhrana/izdelek/bio-semena-chia-planetbio-200-g
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4. Proteinski prah jedilne konoplje Planet BIO – ki je prav tako bogat vir esencialnih aminokislin, 

esencialnih maščobnih kislin, antioksidantov ter beljakovin, zato je visoko cenjen pri športno aktivnih 
ljudeh. Pomaga tudi pri hujšanju in oblikovanju mišičevja, nepogrešljiv pa je za ljudi, ki so občutljivi na 
gluten ali sojo. 

5. Chia semena Planet BIO – so bogata z maščobnimi kislinami (predvsem omega 3), z beljakovinami in 

vlakninami. Nase vežejo vodo, zato zaužita semena pomagajo hidrirati telo, pomagajo pri prebavi in 
povečajo absorbcijo hranil v črevesju. Uživamo jih že v naprej namočene v vodi, rastlinskem mleku ali 
smutiju. 

  

http://www.norma.si/prehrambeni-dodatki/izdelek/bio-prah-proteinski-iz-jedilne-konoplje-planet-bio
http://www.norma.si/prehrambeni-dodatki/izdelek/bio-semena-chia
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Hrana za čustva 

 
 
Nekateri ljudje so preobremenjeni z neskončnimi dietami in načini prehranjevanja kot na primer z Atkinsovo dieto, 
ločevalno dieto, dieto v skladu s krvno skupino ali z mesečnimi menami. Vse diete se poglabljajo samo v to, koliko 
kalorij bomo vnesli v telo in da bomo našemu telesu zagotovili vse kar potrebuje. Nobena od njih pa se ne 
vpraša o potrebah našega duha. Že Špartanci so vedeli, da samo zdrav duh omogoča zdravo telo.  

  
Zdrava duša v zdravem telesu je po mnenju dr. Krstinića »najnatančnejši in pravzaprav edini smerokaz, ki kaže v 
smer celostnega zdravja«. Le dieta oziroma način prehrane, ki najprej nahrani človeške možgane, vam bo 
omogočila na primer učinkovito hujšanje, kajti le zadovoljni možgani pomenijo tudi zadovoljno in lepo telo. Se vam 
zdi zanimivo, da so pravzaprav čustva, ki so ogledalo naše duše, najboljši pokazatelj kakšno hrano potrebujemo 

v danem trenutku? 
  
Središče nastajanja čustev so možgani, ki medsebojno vplivajo na periferne živčno-mišične strukture. Vsakdo ima 
čisto svoj in edinstven način delovanja čustev. Za nastanek čustev so potrebni nevrotransmiterji in za njihov 
nastanek potrebujemo točno določeno hrano. Recimo,cink v sadju olajša delo pospeševalnikom 
tvorjenja serotonina, kar omogoča, da lažje doživimo občutek zaljubljenosti. 

  

Nevrotransmiter 
 
Nevrotransmiter je kemična snov, ki jo proizvaja posamezna živčna celica, da bi jo v teku posebnega postopka 
izvrgla v prostor, ki jo loči od druge celice. V tem medprostoru se nevrontransmiter spoji s točno določenimi 
sprejemniki na površini druge živčne celice in s tem izzove točno določen odziv. Vsi nevrotransmiterji nastajajo v 
našem telesu in sicer iz snovi, ki jih moramo vnesti v telo. Če je naša hrana revna s snovmi, ki so potrebne za 
tvorjenje določenega nevrotransmiterja, je jasno, da bodo šibka tudi čustva, ki jih ta nevrotransmiter vzpodbuja. 
  
Obstajajo štiri glavna čustva – žalost, sreča, tesnoba in jeza – za katere so odgovorni štirje nevrotransmiterji – 

serotonin, dopamin, noadrenalin in GABA. Pri nastajanju in spajanju vseh kemičnih spojin v telesu (tudi 
transmiterjev) pa sodelujejo encimi, ki omogočajo in pospešujejo kemične reakcije. 
 
Ekološki kakav vsebuje številne naravne sestavine kot so serotonin (antistres), triptofan (antidepresiv), 

anandamid in  dopamin (izboljša počutje). Kakav, hrana bogov, je znan kot eno najbolj kompleksnih živil na svetu. 
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Za občutek sreče je odgovoren nevrotransmiter serotonin. Tvorjenje serotonina omogoča encim triptofan-
hidroksilaza, ki za svoje delovanje potrebuje cink. Zato je hrana bogata s cinkom zelo pomembna za nastajanje 

serotonina. 
  
Nevrotransmiter dopamin je svojevrsten uravnalec in zaviralec, ki vzpostavlja skladnost v delovanju možganov. 
Lahko bi rekli, da so živila, ki povzročijo nastanek dopamina »srečoljubna«, ker posegamo po njih, ko se 
počutimo ali želimo počutiti odlično. V to skupino pa sodita sadje in zelenjava. 

  

 
  
Za zdravje in mladosten videz je pomembno, da v svoje telo vnesemo vse prehranske sestavine v ustreznih 
količinah. Mladi se počutimo in izgledamo mnogo dlje, če telesu zagotavljamo vse sestavine, iz katerih lahko 
sintetizira novo življenje naših celic. Naše telo potrebuje vsa makrohranila – beljakovine, ogljikove hidrate in 
maščobe. Priporočljivo je, da telo dobi 10 % kalorij iz beljakovin, 60 % kalorij iz ogljikovih hidratov in 30 % iz 
maščob. To pa ne pomeni, da 30 % našega krožnika predstavljajo maščobe, temveč kalorije iz maščob, kar pa je 
v resnici ena mala žlička oljčnega olja. Telo poleg makrohranil potrebuje še mikrohranila – encime, vitamine in 
minerale, ki so potrebni, da se beljakovine, ogljikovi hidrati in maščobe absorbirajo v telo in jih izkoristijo za svoje 
delovanje. Za povrh telo potrebuje še vodo v zadostnih količinah in vlaknine. 
  
Nasvet je povzetek knjige Nevroprehrana, avtorja dr. Sandi Krstinića, v kateri boste izvedeli še veliko več o vplivu 
hrane na naša čustva in je odlično branje. Priporočamo! 
  

 
 

Kakav v prahu PlanetBio 
 

VEČ O IZDELKU 

http://www.norma.si/superhrana/izdelek/bio-kakav-v-prahu-planetbio-300-g
http://www.norma.si/superhrana/izdelek/bio-kakav-v-prahu-planetbio-300-g


167 

               

 
  

 
Kaj jesti za zdrave lase? 

  

Lasje se, tako kot koža, hranijo od znotraj! 
  
Veliko ljudi ima težave z lasmi, ki se iz neznanega vzroka stanjšajo, začno izpadati, postanejo suhi, nimajo leska, 
so statični in za nameček se pojavi še prhljaj. 
  
Ljudje v teh situacijah, v veri da bi le – te čim hitreje odpravili, še kako radi podležejo oglasom številnih 
proizvajalcev šamponov in druge lasne kozmetike, ki bi naj naredili čudež. Vendar se motijo. 
  
Za zdravje las kopalnica torej ni najprimernejši prostor, treba se bo sprehoditi do kuhinje. Seveda je pomembno, 
da so šamponi kakovostni in ne dražijo lasišča ter vsebujejo snovi, ki pomagajo varovati lase, lasne konice in 
lasišče. Vendar bomo bistveni del še vedno prispevali s prehrano. 

Zakaj nam lasje izpadajo? 
  
Vzrokov je lahko več. Zgodi se, da začno lasje nenadoma izpadati v večjih količinah. Pozorni moramo biti še na 
druge znake, ki se lahko pojavijo, saj večje izpadanje las lahko pomeni tudi bolezen.  
  
Navadno pa ljudje tri mesece po dolgotrajnem zdravljenju ali večji operaciji opazijo, da jim lasje izpadajo v večjem 
številu. Enako se lahko zgodi tako moškim kot ženskam, pri katerih so hormoni v neravnovesju. Ko se to uredi, 
izginejo tudi težave z lasmi. Jemanje nekaterih zdravil in na primer porod, lahko povzročijo podobno stanje, dokler 
se ponovno ne vzpostavi hormonsko ravnovesje.  
  
 
 
 

HRANA ZA ZDRAVE IN LEPE LASE 
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Zdravje las se začne pri zdravi prehrani  
 
Če je z vsem od zgoraj naštetega vse v najlepšem redu, potem lahko vzrok izpadanja las iščemo drugje. Torej v 
prehrani. Poudariti velja, da imajo pogosto težave z lasmi ljudje, ki neprestano hujšajo in podlegajo tej ali oni hitri 
dieti ter s svojega jedilnika črtajo nekatere vrste - zdravju še kako pomembnih - živil.  
  
Za zdrave lase in nohte je treba jesti hrano, ki je bogata z vitamini in minerali. Posebno pomemben je vitamin B7 
ali biotin. Telo ga potrebuje pri presnovnih procesih, sicer ne more vsrkati snovi, ki so pomembne za celice po 
vsem telesu. Če želimo poskrbeti za dovolj biotina v organizmu, na krožniku ne smejo manjkati cvetača, pivski 
kvas, losos, banane, korenje, sardine, stročnice, gobe, jajca, soja in riž.   
  
Pomemben je tudi cink, ki ima pomembno vlogo pri tvorbi novih celic, uravnavanju ravni hormonov, pri absorpciji 

vitaminov in pri sintezi beljakovin. Premalo cinka v telesu povzroči izpadanje in tanjšanje las, ki se lomijo, njihova 
rast pa se upočasni. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Živila z vsebnostjo cinka so ostrige – le-te ga imajo največ, rdeče meso in perutnina, raki in mlečni izdelki; od živil 
rastlinskega izvora pa je cink prisoten v stročnicah, oreščkih, nerafiniranih in neoluščenih žitnih zrnih.  
  
Od oreščkov so najbolj bogati s cinkom indijski oreščki, ameriški oreh in mandlji. Brazilski oreščki so najbolj bogati 
s selenom, ki pomaga vzdrževati zdrave lase. Oreh je eden izmed oreščkov, ki vsebuje alfa-linolensko kislino in 
omega - 3 maščobne kisline, ki negujejo lase na podoben način, kot to počne balzam za lase. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priporočena dnevna količina cinka za odraslega človeka je 15 miligramov. 
  
Med vitamini in minerali so za zdrave lase pomembni železo, maščobne kisline omega - predvsem maščobne 
kisline omega-3, selen, alfa-linolenska kislina, vsi vitamini, vendar poleg B7 posebej tudi vitamina A in C. Če 
telesu manjkajo maščobne kisline omega-3, se rad naredi prhljaj. Ne boste ga odpravili z nobenim šamponom, 

 
 

Sirup kalcij, magnezij in cink 
Floreadix 

 

VEČ O IZDELKU 

 
 

Indijski oreščki 
 

VEČ O IZDELKU 

 
 

Brazilski oreščki 
 

VEČ O IZDELKU 

http://www.norma.si/prehranska-dopolnila?izdelek=2293
http://www.norma.si/prehranska-dopolnila?izdelek=2293
http://www.norma.si/orescki?izdelek=2007
http://www.norma.si/orescki?izdelek=2007
http://www.norma.si/orescki?izdelek=2007
http://www.norma.si/orescki?izdelek=2007
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temveč le, če si boste privoščili hrano, bogato z maščobnimi kislinami. Včasih so otrokom dajali ribje olje, danes 
pa dobimo želatinaste kapsule z ribjim oljem, ki jih lahko jemljejo tudi ljudje, ki rib ne marajo. Najbogatejši vir 
maščobnih kislin omega-3 so globokomorske ribe. Zato na jedilnik za zdrave lase najprej sodi losos, sledijo mu 
sardine, skuša in druge ribe. 
 
Z omega-3 maščobnimi kislinami so bogata tudi chia semena. Vsebujejo jih celo več kot laneno seme ali losos, 
bogata so tudi s kalcijem in fosforjem. Strokovnjaki in uporabniki jim rečejo kar super hrana 21. stoletja. Je ena 
najbogatejših do sedaj poznanih rastlinskih virov Omega 3 maščobnih kislin na svetu. 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proti izpadanju las je učinkovito tudi proso 
 
Proso vsebuje kremenčevo kislino, ki ugodno vpliva na rast las, obnavljanje kože in nohtov. Na zdravje las 

vplivajo tudi druge koristne snovi – minerali in vitamini – ki jih je v prosu ogromno. 
Proso vsebuje 73% ogljikovih hidratov, 10% balastnih snovi in 3% beljakovin, kar osem esencialnih aminokislin 
ter visokovredne nenasičene maščobne kisline. Poleg ovsa je proso žito z največ minerali in vitamini. Ima veliko 
železa, kalcija, kalija, magnezija in fosforja. Vsebuje veliko vitamina E in vitaminov iz skupine B, predvsem 
biotina. Proso je ena redkih rastllin, ki vsebuje silicijevo kislino v topni obliki, katero telo lahko izkoristi. 
 

Kako uživate proso proti izpadanju las?  
 
Proti izpadanju las si vsako jutro privoščite žlico zmletega bio neoluščenega prosa in ga vmešate v pirino mleko, 

sojin jogurt ali sadno kašo. Pomembno je, da uporabite neoluščeno proso in ne prosene kaše, saj prav ovojnica 
vsebuje tisto pravo mešanico vitaminov, potrebnih za obnovo las. 
 
Za zdrave lase je treba uživati čim več zelenjave temno zelene barve, kar velja predvsem za špinačo, brokoli, 
artičoke, korenje in vse vrste zelenih solat. Lasem boste pomagali tudi, če boste popili manj kave, saj kofein 

povzroča slabšo absorpcijo železa in posledica je tanjšanje las. Za alkoholne pijače velja enako priporočilo. 
  
Če želite, da bodo vaši lasje sijali od samega zdravja in pritegnili številne poglede okolice, potem dajte na žlico 
prav tako nekaj zdravega. :) 
  

 
 

Chia semena PlanetBIO 
 

VEČ O IZDELKU 

 
 

BIO neoluščeno proso  
 

VEČ O IZDELKU 

http://www.norma.si/hrana-brez-glutena?izdelek=1179
http://www.norma.si/hrana-brez-glutena?izdelek=1179
http://www.norma.si/superhrana/izdelek/bio-semena-chia-planetbio-200-g
http://www.norma.si/superhrana/izdelek/bio-semena-chia-planetbio-200-g
http://www.norma.si/zita?izdelek=1179
http://www.norma.si/zita?izdelek=1179
http://www.norma.si/zita?izdelek=1179
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Recepti za zdrave lase  
 

Solata za lepe lase 

 
 

Za 2-4 osebe 
Čas priprave: 15 min 
 
Sestavine: 

 4 pesti špinače 

 100 g stročjega fižola 

 2 bučki 

 50 g na soncu posušenih paradižnikov 

 2 žlici limoninega soka 

 ščepec čilija 

 2 čajni žlički popečenih mešanih semen 

 oljčno olje 

  
Preliv: 

 2 žlici tahina 

 2 žlici oljčnega olja 

 2 žlici limoninega soka 

 sok 1/2 pomaranče 

 2 žlici sojinega mleka 

 sol in poper po okusu 

Priprava: 

1. V ponvi popeci stročji fižol. Bučke nareži na kolobarje in jih popeci na žaru. 
2. Vse sestavine za preliv daj v posodo in dobro premešaj. 
3. Na krožnik naloži špinačo, pečene bučke in stročji fižol ter vse pokapaj z limoninim sokom in oljčnim 

oljem. Potresi s čilijem in na soncu posušenimi paradižniki. 
4. Čez solato prelij preliv in čez posipaj še semena. 
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Azuki solata za lepe lase 

 
 
Sestavine: 

 250 g azuki fižola, namočenega čez noč 

 1 šopek začimb – peteršilj, timijan, lovorov list 

 1 čajna žlička soli 

 1 rumena paprika 

 1/2 majhnega brokolija 

 100 g šampinjonov 

 3 žlice oljčnega olja 

 sveže mlet poper 

 kumina, drobnjak, koriander, bazilika 

 1 žlica limoninega soka 

 1/2 žličke gorčice 

 1/2 žlice medu 

Priprava: 

1. Azuki fižol skuhaj v veliko vode skupaj s soljo in šopkom začimb. Kuhan bo približno v 20 minutah. 
2. Zelenjavo nareži in po želji brokoli malo poduši. 
3. V manjši ponvi segrej olje in za dve minuti popeci gobice. Dodaj vse začimbe, limonin sok, gorčico in 

med. 
4. Vse sestavine združi in dobro premešaj. 
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Špinača v omleti za sijoče lase 

 
 
Sestavine: 

 1/2 žlice masla 

 100 g gob, narezanih 

 50 g špinače 

 1 žlica kopra, sesekljanega 

 3 jajca, rahlo razžvrkljana 

 30 g feta sira, v koščkih 

Priprava:  

1. Maslo razopi v majhni ponvi. 
2. Dodaj gobe in praži do zlato rumene barve. 
3. Dodaj špinačo in na kratko prepraži. 
4. Dodaj koper in postavi ponev na stran. 
5. V drugi ponvi raztopi maslo. 
6. V ponev vlij razžvrkljana jajca tako, da bodo pokrivala celotno dno ponve. 
7. Ko so jajca pečena, na eno polovico naneseš mešanico gob in špinače ter feta sir. 
8. Omleto prepogneš. 
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Za zdravo kožo iz domače kuhinje 

 
 
Čiščenje in nega obraza je neizogibna in nujno potrebna, saj je obraz skoraj edini del telesa, ki je najbolj 
izpostavljen onesnaženemu okolju, ob tem pa se pogosto še naličimo. Zato ga je vsako jutro in vsak večer 
potrebno temeljito umiti. Čez teden, ko nam pogosto primanjkuje časa, si ga najlažje umijemo z že pripravljenimi 
biološko pridelanimi pripravki. Za tiste, v katerih pa je nekaj več umetniške duše in tiste, ki uživajo ob pripravljanju 
domačih zvarkov in pripravkov pa vam tokrat dajemo nasvete za pripravo svoje dnevne kreme, čistilnega mleka 
ali pilinga. Iz domače kuhinje seveda in BIO! Upoštevali smo različne tipe kože in upamo, da tudi različne okuse. 
Poskusi in se zabavaj, ob tem pa naredi še nekaj zelo koristnega za svojo kožo in za okolje. 
  

Hladna krema iz mareličnega masla (za suho kožo) 
  
1 skodelica olja iz mareličnih koščic 
1/5 skodelice kakavovega masla 
1/5 skodelice medu 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HRANA ZA ZDRAVO IN LEPO KOŽO 

 
 

Olje mareličnih jederc 
 

VEČ O IZDELKU 

 
 

Kakavovo maslo Planet BIO 
 

VEČ O IZDELKU 

http://www.norma.si/olje/izdelek/bio-olje-marelicnih-jedrc-bio-planete-100-ml
http://www.norma.si/olje/izdelek/bio-olje-marelicnih-jedrc-bio-planete-100-ml
http://www.norma.si/hrana-brez-glutena/izdelek/bio-maslo-kakavovo-planet-bio-300-g
http://www.norma.si/hrana-brez-glutena/izdelek/bio-maslo-kakavovo-planet-bio-300-g
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V večji posodi zavreš vodo. Vanjo postaviš manjšo posodo in vanjo daš vse sestavine. Mešaš, dokler se 
kakavovo maslo ne stopi. Odstaviš posodo in stepaš z leseno žlico, dokler ni masa gladka in ohlajena. Nalij v 
kozarček s pokrovčkom in hrani v hladilniku. 
  

 Čistilno mleko iz pinjenca in komarčka (za mastno kožo) 
  
½ skodelice pinjenca 
1 jedilna žlica zdrobljenih janževih semen 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V večji posodi zavreš vodo. Vanjo postaviš manjšo posodo z vsemi sestavinami in kuhaš 30 minut. Odstaviš in 
pustiš stati približno 2 uri. Ko je mleko ohlajeno, odcediš in preliješ v kozarček s pokrovom. V hladilniku ga lahko 
hraniš 2 tedna. Na obraz naneseš z bombažno krpico in spereš z mlačno vodo. 
  

Čistilno mleko iz kamilic (za suho in občutljivo kožo) 
  
¼ skodelice sladke smetane 
¼ skodelice mleka 
2 jedilni žlici kamiličnih cvetov, svežih ali posušenih 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V večji posodi zavreš vodo. Vanjo postaviš manjšo posodo v katero daš vse sestavine in kuhaš 30 min (pazi, da ti 
medtem ne zavre mleko). Odstaviš in pustiš stati približno 2 uri. Ko je ohlajeno, odcediš in preliješ v kozarček s 

 
 

BIO janež 
 

VEČ O IZDELKU 

 
 

BIO čaj kamilca 
 

VEČ O IZDELKU 

http://www.norma.si/zacimbe/izdelek/bio-janez-sonnentor-50-g
http://www.norma.si/zacimbe/izdelek/bio-janez-sonnentor-50-g
http://www.norma.si/caj?izdelek=635
http://www.norma.si/caj?izdelek=635
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pokrovom. V hladilniku lahko čistilno mleko hraniš 2 tedna. Na obraz naneseš z bombažno krpico in spereš z 
mlačno vodo. 
  
Variacije: namesto kamilic lahko uporabiš tudi bezgove cvetove ali cvetove vijolice in lipe. 
   

Piling iz mandljev in medu 
  
2 jedilni žlici mandljev 
2 jedilni žlici mleka 
½ jedilne žlice moke 
½ jedilne žlice medu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandlje zmelješ v mešalniku. Dodaš mleko, moko ter med in mešaš dokler ne dobiš goste mase. S krožnimi gibi 
vtreš v obraz. Spereš s toplo vodo. 

  
Maska iz medu in ovsa 
  
½ skodelice nekuhanih ovsenih kosmičev 
1 jedilna žlica medu 
1 jedilna žlica jabolčnega kisa 
1 jedilna žlica mletih mandljev 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BIO med z vanilijo 
 

VEČ O IZDELKU 

 
 

BIO mandlji 
 

VEČ O IZDELKU 

 
 

BIO ovseni kosmiči 
 

VEČ O IZDELKU 

http://www.norma.si/med/izdelek/bio-med-z-vanilijo-allos-250-g
http://www.norma.si/med/izdelek/bio-med-z-vanilijo-allos-250-g
http://www.norma.si/orescki?izdelek=2398
http://www.norma.si/orescki?izdelek=2398
http://www.norma.si/musli?izdelek=564
http://www.norma.si/musli?izdelek=564
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Vse sestavine združiš in mešaš dokler ne dobiš gladke mase. Obraz najprej navlažiš s pomočjo mokre brisače 
(uporabi toplo vodo) in šele nato zmes naneseš na celoten obraz (izpustiš predel ust in oči). Pustiš, da se posuši 
in odstraniš s toplo, vlažno krpico. 
  

Piling iz gline in poprove mete 
  
2 skodelici ovsenih kosmičev                                                                                                           
1 skodelica mandljev                                                                                                                  
2 jedilni žlici posušene sivke                                                                              
2 jedilni žlici posušene poprove mete 
2 skodelice gline 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
V mešalniku zmelješ ovsene kosmiče, mandlje in zelišča v zelo fin prah. Nato dodaš še glino in dobro premešaš. 
Shraniš v zaprti posodi. Za uporabo: 1 jedilno žlico mešanice zmešaš z vodo, da dobiš gosto maso. Vmasiraš v 
obraz in izpereš s toplo vodo. Nasvet: pazi, da glino vedno zajemaš z leseno žlico, saj kovine izničijo pozitivne 
učinke gline. 

Odstranjevalec ličil  iz sezamovega olja (za suho kožo) 
  
Sezamovo olje naneseš na obraz in vrat. Olje in ličila odstraniš z bombažno krpico, ki jo prej namočiš v vroči 
vodi.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: www.becomenatural.com 
  

 
 

BIO čaj poprova meta 
 

VEČ O IZDELKU 

 

 
 

BIO zelena mineralna glina 
 

VEČ O IZDELKU 

 
 

BIO sezamovo olje 
 

VEČ O IZDELKU 

http://www.norma.si/caj?izdelek=639
http://www.norma.si/caj?izdelek=639
http://www.norma.si/drugo/izdelek/glina-zelena-mineralna-bioenergie-400-g
http://www.norma.si/drugo/izdelek/glina-zelena-mineralna-bioenergie-400-g
http://www.norma.si/olje/izdelek/bio-olje-sezamovo-hladno-stiskano-bio-planet
http://www.norma.si/olje/izdelek/bio-olje-sezamovo-hladno-stiskano-bio-planet
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Koža mladostnikov 

 

Najstniška koža včasih povzroča veliko preglavic, je nečista, mastna in pogosto bolj ali manj posuta z mozolji. Pri 
negi imajo starši veliko vlogo, ker lahko otroke že zelo zgodaj naučijo osnove negovane kože. S pravilno nego 
lahko težave omilimo, velja pa tudi nasprotno. 

Prvi pogoj je čista koža 
 
Prvo pravilo je čiščenje. To naj postane vsakodnevno opravilo in velja enako za fante kot dekleta. Gre za ukrep, s 
katerim se s površine kože odstrani vsa umazanija, odmrle kožne celice in sebum, ki ga koža izloča - v primeru 
aken celo v povečanem obsegu. Tako bomo koži omogočili normalno delovanje, kajti le z odpravo vzroka lahko 
preprečimo posledico – torej akne. 
  
Kožo čistite redno in dosledno - najbolje dvakrat na dan - s čistilnim mlekom, osvežite pa jo s tonikom. Mnogi 
priporočajo takšne, ki vsebujejo alkohol, vendar jih odsvetujemo, saj se koža nanje odzove tako, da proizvaja še 
več maščobe. Ker je najstniška koža občutljiva, uporabljajte blaga čistilna sredstva, ki naj ne vsebujejo lanolina ali 
parfumov. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Čistilno mleko mandelj Weleda 

 

VEČ O IZDELKU 

http://www.norma.si/weleda/nega-obraza?izdelek=2578
http://www.norma.si/weleda/nega-obraza?izdelek=2578
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Izbira kreme je odvisna od vrste kože, vsekakor pa mora biti hidratantna in letom primerna. Če se uporablja 
puder, priporočamo uporabo kakovostnega pudra iz naravnih sestavin, ker te kože dodatno ne dražijo. Vsekakor 
pa ne poskušajte za vsako ceno zakriti nečiste kože, saj mora dihati. Za prekrivanje lahko uporabite korektor, 
vendar le na mestih, ki jih želite skriti. Vsak teden si lahko pripravite masko in uporabite piling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Drug pogoj je zadostna količina tekočine  
 
 
Pijte dovolj tekočine, saj ta pomembno vpliva na videz kože. Tekočino dobimo s hrano, zlasti pa z uživanjem 
dovolj velike količine naravne - kakovostne vode, svežih sokov in čajev. Alkohol in kavo odsvetujemo, saj koži 
odvzemata vlago. 
  

Tretji pogoj je zdrava prehrana 
 
Zelo pomembna pa je seveda tudi prehrana. Pravilna izbira in sestava se odrazi tudi na koži. Naslednja živila vam 
bodo pomagala do lepe, zdrave in sijoče kože: 
  
Korenje, buče, papaja, ohrovt, brokoli, glavnata solata, avokado, marelice, breskve, beluše, melone, zelen 
fižol in grah vsebujejo vitamin A, ki zavira nastajanje loja. Zato čim več teh živil vključite v svoj vsakodnevni 

jedilnik. 
  
Gobe, beluši in česen so bogati s selenom, ki je pomembna sestavina različnih encimov in ima antioksidativno 

vlogo. Zlasti pri moških z aknami ugotavljajo pogosto zmanjšano vsebnost za imunski sistem pomembnega 
encima. 
  
Jabolka, jajčevci, avokado, fige, rozine, beluši, predvsem pa topinambur - laški krompir so bogati z 

balastnimi snovmi in vežejo v črevesju strupene snovi, ki bi sicer pospeševale mozoljavost. 
  
Beli fižol, mandlji, kakav in losos vsebujejo magnezij, ki ima ključno vlogo v ravnovesju celičnih izmenjav. 

Zavira tvorjenje snovi P, nevromediatorja , ki ga povzroča stres. 
  
Rdeča paprika, kivi, pomaranča in papaja so bogati z vitaminom C, ki kožo ščiti pred napadi prostih radikalov. 

Polt je lepša, svetlejša in bolj zdrava. 
 

Četrti pogoj je manj stresa....in ljubezen do samega sebe 
 
V obdobju pubertete se mladi soočajo z različnimi težavami. Vemo, da so ta leta med občutljivejšimi … ocene v 
šoli, nenehna preverjanja znanja, stres, različna nestrinjanja s starši, dokazovanje med vrstniki, ... vmes še 
kakšna neuslišana ljubezen, vse sorte preizkušenj in tegob, … potem pa za nameček še mozolji ter različne 
težave s kožo in lastno samopodobo. Oh, včasih je res težko! 
  

 
 
 

Puder v prahu Sand Benecos 
 

VEČ O IZDELKU 

http://www.norma.si/drogerija/benecos?izdelek=7225
http://www.norma.si/drogerija/benecos?izdelek=7225
http://www.norma.si/drogerija/benecos?izdelek=7225
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Vsi skupaj moramo poskrbeti, da se medsebojno bolje razumemo, si prisluhnemo in po najboljših močeh tudi 
pomagamo. Izogibajmo se nesporazumom, nesoglasja rešujmo konstruktivno, s pogovorom. Manj bo stresa in vsi 
bomo bolj zadovoljni in na koncu bo zaradi tega tudi kakšen mozoljček na obrazu manj. 
  
Imejte se radi in imejte se lepo. Vedite, da se bo to odrazilo tudi navzven. 
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Recepti za lepo kožo  
 

Presni gaspačo iz ananasa in kumar 

 

Za 4-6 oseb 
 
Sestavine: 

 1 veliki zrel ananas – olupljen in sesekljan 

 1-2  kumari – olupljeni in sesekljani 

 1 skodelica ananasovega soka 

 1/2 jalapena feferona – narezanega na kocke 

 1 žlica limetinega soka 

 1 čajna žlička morske soli 

 1 zelena čebula – narezana 

 1 pest koriandrovih listov in še nekaj za okras 

 3 žlice oljčnega olja 

Priprava: 

1. V multipraktiku zmešaj 3 skodelice ananasa in 3 skodelice kumar, skupaj z ananasovim sokom, jalapeno 
feferonom, limetinim sokom, soljo, zeleno čebulo in mešaj do gladke mase. 

2. Dodaj preostali ananas in kumare, koriander in 1/2 oljčnega olja. Nekajkrat premešaj, da ohraniš še 
koščke. Začini po okusu in postavi v hladilnik. 

Postrezi okrašeno s preostalim koriandrom in oljčnim oljem. In z ljubeznijo! :-) 
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Mehiški guacamole po BIO 

 

Sestavine: 

 2 olupljena zrela avokada brez koščice 

 2 olupljena očiščena in dobro sesekljana paradižnika 

 6 drobno sesekljanih spomladanskih čebulic 

 1-2 drobno sesekljana sveža feferona 

 30 ml / 2 žlici svežega limoninega soka 

 sol in sveže mlet poper 

 vejice koriandra ali peteršilja za okras 

  
Priprava: 

  
1.      Razpolovljena avokada daj v veliko skledo in ju z velikimi vilicami zmečkaj. 
2.      Dodaj preostale sestavine. Dobro premešaš in začiniš. Zmes lahko obdelaš tudi v mešalniku, vendar zelo 
na hitro, da bo ostala bolj grudičasta. Okrasiš z vejicami svežega koriandra. 
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Šparglji s sezamom 

 

Sestavine: 

 šopek svežih špargljev 

 morska sol 

 sezam 

 sezamovo olje 

Priprava:  

 
1. Šparglje, posute s sezamom in posoljene, popečeš na sezamovem olju 5 min, ravno dovolj, da ostanejo 
hrustljavi. 
  
2. Po želji lahko k špargljem ponudiš tudi kakšno omako. 
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Dobri viri kalcija, železa in vitamina B12 
 

 
 
Kadar se z ljudmi pogovarjam o vegetarijanstvu, veganstvu ali presnojedstvu me pogosto vprašajo: «Od kod pa ti 
dobijo beljakovine?« Potem vprašajo še: «Kako pridejo do zadostnih količin železa, močnih kosti in vitamina 
B12?« 
  
Naše telo za normalen razvoj potrebuje ogljikove hidrate (sladkorje), maščobe in olja (omega 3 in omega 6), 
beljakovine (aminokisline), vitamine in minerale. Večina ljudi je danes še zmeraj prepričana, da telesu vse to 
nudijo meso in mlečni izdelki. Zakaj je temu tako? Saj so nas vendar tako vzgojili, nas v to prepričali! Vsak od nas 
je kdaj od babice (ali mame) slišal stavek: «Popij kozarec mleka za močne kosti.« Tudi moja babica je govorila 
tako. Vse več znanstvenih raziskav pa dokazuje ravno nasprotno.  

Kalcij  
  
Pri kalciju obstaja skrivnost, ki je večini skrita. Drži, da je mleko bogato s kalcijem. Vendar pa večina ne ve, da so 
druge sestavine mleka v tolikšnem neskladju z zahtevami človeškega telesa, da v resnici izničijo vsakršno korist 
odmerka kalcija. 
  
Tako za močne in prožne kosti ter zdrave zobe ni pomemben le kalcij, temveč več drugih dejavnikov, ki 
pripomorejo k učvrstitvi kalcija na svoje mesto. Potreben je vitamin D, o katerem smo podrobneje pisali v enem 
izmed prejšnjih nasvetov. Rekli smo, da ga dobimo tudi s sončenjem. Potrebno nam je tudi dovolj gibanja, ker 
prav trenje celic povzroča nastanek kostne mase. Prav tako je pomemben pH krvi. Če je naše telo zakisano, telo 
črpa kalcij in magnezij iz kosti, da bi nevtraliziralo nastalo neravnovesje. 
  

POMANJKANJE KALCIJA, ŽELEZA IN 

VITAMINA B12  
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In katera hrana nam nudi odličen vir kalcija? To so vsekakor mandlji (nesoljeni), regrat, špinača, repa, lupina 
limone in pomaranče,korenček, brokoli, bučke, sezamova semena, česen, pastinak, 
jagodičevje, jabolka, marelice, zelenje rdeče pese, peteršilja in repe. 

  
Pa še to v razmislek: po podatkih Daria Corteseja imajo koprive 5- do 6-krat več kalcija kot mleko! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
Kalcij lahko zaužijete  tudi v obliki sirupa.  
  

Železo  
 
Pri veganih in vegetarijancih – posebej pri otrocih in nosečnicah – so zdravniki pozorni tudi na količino železa v 
telesu. Seveda ga je v rastlinski hrani dovolj. Vprašanje je, kaj je vzrok za pomanjkanje železa. Lahko, da ga je v 
telesu dovolj, vendar s kofeinskimi napitki (črni čaj, kava) oviramo njegovo resorpcijo. Prav tako primanjkljaj solne 
kisline v želodcu ali mlečne kisline v črevesju ustavi presnovo železa iz hrane v telo. Posledice pomanjkanja 
železa so predvsem glavobol, kronična utrujenost, bledica, nemir ali zmanjšana koncentracija. 
  
Zares veliko železa vsebujejo zelena solata, por, korenček, melasa, zelenje in plod rdeče pese, mlada 
špinača, semena (sezam, amarant,laneno seme, ajda), leča, fige in suhe marelice, rozine, oreščki 
(mandlji, lešniki, brazilski oreščki), ovseni kosmiči. In tudi tukaj si svoje mesto zasluži nam že vsem znana in 

izjemna rastlina – kopriva! Ima lastnost, da v telesu uravnava nivo železa. Če ga imamo premalo, telo stimulira k 
njegovi absorbciji. Če ga imamo preveč, ga telesu pomaga zmanjšati. In še ta nasvet – v stanju slabokrvnosti 
popijte koprivin smoothie ali koprivin sok z jabolki ali grozdjem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 
 

BIO sirup kalcij, magnezij in 
cik Floradix  

 

VEČ O IZDELKU 

 
 

BIO sirup z železom Vital F 
 

VEČ O IZDELKU 

http://www.norma.si/musli-suho-sadje-semena-orescki?izdelek=2398
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=2756
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=6868
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=6868
http://www.norma.si/iskalnik?srchstring=pomaran%C4%8De
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=1596
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=1694
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=1640
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=814
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=1666
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=1675
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=1820
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=10589
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=1693
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=1596
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=8444
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=1702
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=2756
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=2756
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=814
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=6851
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=6851
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=7090
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=804
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=5626
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=6522
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=7140
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=2398
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=3914
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=2008
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=564
http://www.norma.si/prehranska-dopolnila?izdelek=2293
http://www.norma.si/prehranska-dopolnila?izdelek=2293
http://www.norma.si/prehranska-dopolnila/izdelek/bio-sirup-z-zelezom-vital-f-250-ml
http://www.norma.si/prehranska-dopolnila/izdelek/bio-sirup-z-zelezom-vital-f-250-ml
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Vitamin B12 
 
Ta vitamin je posebej pomemben za presnovo v telesu. Pomaga pri tvorbi rdečih krvničk in pri vzdrževanju 
centralnega živčnega sistema. Pomanjkanje tega vitamina pa po raziskavah ni le problem vegetarijancev in 
veganov, temveč širše družbe. Vzrok je predvsem v zdravju črevesne flore. Če je ta zdrava, je sama sposobna 
proizvesti kompleks B-vitaminov. 
  
Če sta na vašem jedilniku prisotna kislo zelje in repa, t.i. fermentirana zelenjava, če kdaj pa kdaj popijete 
sok pšenične trave ali kozarec jabolčnega kisa, s tem skrbite za zdravo črevesno floro. Tako vam ni potrebno 
skrbeti, da bi vam primanjkovalo vitamina B12. Dober vir so prav tako alge nori, alge dulsa in klorela. 

 
 

Čemu vso pretiravanje okoli vitamina B12? 
 
Vitamin B12 (kobalamin) je vitamin, ki igra pomembno vlogo v funkciji možganov in živčnega sistema, presnovi 

celic, regulaciji DNK in ustvarjanju krvi. Zato lahko njegovo pomanjkanje vodi do resnih zdravstvenih težav. 
 Dosedanje znanstvene raziskave so pokazale, da se največje zaloge vitamina B12 nahajajo v hrani živalskega 
izvora. To je razlog, zakaj so skoraj vsi zdravstveni in prehranski strokovnjaki prišli na idejo, da morajo ljudje, ki 
ne jedo mesa, svojo prehrano obogatiti z virom vitamina B12. Vsakdo, ki trdi, da je znanost o vitaminu B12 
dosegla soglasje, ne pozna celotne zgodbe. Raziskave dr. Douglasa N. Grahama kažejo, da količina vitamina 
B12 niha pri vseh vrstah jedcev, tudi tistih, ki se prehranjujejo z mesno in mlečno prehrano. Pravi, da tako različne 
vrednosti vitamina B12 niso posledica premalo zaužite količine vitamina B12, temveč dejstva, da ga ne 
proizvajamo in absorbiramo na pravilen način. 
 
   

Od kod prihaja vitamin B12? 
 
Vitamin B12 proizvajajo mikroorganizmi, ki jih najdemo v zemlji. Lahko ga najdemo tudi v živalih in ljudeh, 
natančneje v njihovem črevesju. Vitamina B12 , ki je naravno prisoten v našem črevesju, naše telo ne absorbira v 
zadostnih količinah, zato je priporočljivo, da ga v telo vnesemo s hrano. V Kitajski študiji dr. Colin in Thomas 
Campell ugotavljata, da je »raziskava prepričljivo dokazala, da lahko rastline, ki rastejo v zdravi zemlji z zadostno 
koncentracijo vitamina B12 v njej, zlahka absorbirajo to hranilo«. 
  
Dr. Colin in Thomas Campbell povzemata, da večina severnoameriškega kmetijstva poteka v relativno mrtvi 
zemlji, zdesetkani od kemičnih pesticidov, herbicidov, gnojil in kislega dežja. Zelenjava je oropana 
mikroorganizmov, ki prenašajo vitamin B12, tudi zaradi nenaravnih tehnik čiščenja zelenjave. Severni Američani s 
tako pridelano in prečiščeno zelenjavo le malo verjetno zaužijejo zadostne količine vitamina B12. 
  

Koliko ga zares potrebujemo in kje ga dobimo? 
  
Priporočene vrednosti vnosa vitamina B12* 
  
Skupina µg/dan 

novorojenčki (do 6 meseca)    0,3 
dojenčki od 6 mesecev do 1 leta    0,5 
otroci od 1 leta do 3 let    0,7 
otroci od 4 do 6 let    1 
otroci od 7 do 10 let    1,4 
mladostniki od 11 let naprej    2 
odrasli    2 
nosečnice    2,2 
doječe matere (prvih 6 mesecev)    2,6 
  
  
Odrasli človek bi glede na priporočila* FDA (Food and Drug Association) moral zaužiti le 2 µg vitamina B12 na 
dan. Pa vendar so v nas vcepili strah, da potrebujemo živalske produkte ali da moramo jemati nadomestke 
vitamina B12 vsak dan (ki vsebujejo 100-200 mikrogramov vitamina B12), da ne bi prišlo do njegovega 
pomanjkanja in temu sledečih zdravstvenih težav. Da, vitamin B12 je ključen, absolutno ključen – ampak če ga 
potrebujemo le nekaj mikrogramov na dan, ga je resnično tako težko dobiti?! 
  

http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=16337
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=8147
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=1136
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=2331
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=10824
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Odgovor se glasi: sploh ni težko. Dr. Colin in Thomas Campbell sta mnenja, da sta »zdrava prehrana, ki 
vključuje sveža, ekološka živila rastlinskega izvora iz bogate prsti in način življenja, ki nas redno popelje 
v naravo«, najboljši odgovor na vsa vprašanja. 

 
Če boste iz nekega razloga na krvnem testu vseeno ugotovili, da vam primanjkuje vitamina B12, obstajajo živila, 
ki vsebujejo še večje količine, kot zgoraj omenjena živila. Vitamin B12 se v večjih količinah pojavlja v: 

 modrozelenih algah, pri katerih zagotovo prednjačijo alge AFA. 1g alg afa vsebuje 2,45 µg vitamina B12, 
medtem 100 g materinega mleka vsebuje 0,03-0,1 µg vitamina B12. Tudi spirulina in klorela vsebujeta 

večje količine vitamina B12. 

 inkovskih in goji jagodah 

 pšenični in ječmenovi travi 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
Bio alge AFA vsebujejo zelo velike količine vitamina B12 
  
  
Dodatno jemanje vitamina B12 svetujem predvsem tistim, pri katerih je krvni test pokazal prenizko raven vitamina 
B12 in ljudem, ki so na veganski prehrani že 20-30 let, saj se lahko šele v tem času količina vitamina B12 v telesu 
zmanjša. Vitamin B12 naj bo dodatek k prehrani tudi nosečnicam in doječim materam, ki ga v času nosečnosti  in 
prvih 6 mesecev dojenja potrebujejo večje količine kot ostali. 
  
Če jeste hrano, ki je zrasla iz zdrave in z mikroorganizmi bogate zemlje, boste zaužili dovolj vitamina B12. Vitamin 
B12 se namreč v jetrih shrani do 5 let! Pri naslednjem zajtrku si v kokosovo vodo primešajte pšenično travo in 
zraven pojejte pest inkovskih ali goji jagod. Ne jejte predelane hrane in ne uživajte prepogosto prevelikih količin 
alkohola, ki močno izčrpajo vaše vire vitamina B12. 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BIO pšenična trava Planet BIO 
 

VEČ O IZDELKU 

 
 

BIO alge AFA 
 

VEČ O IZDELKU 

http://www.norma.si/domov/izdelek/bio-alge-afa-v-tabletah-gse-vertrieb-60-kom
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=18270
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=18271
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=16520
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=17080
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=18273
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=18272
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=20267
http://www.norma.si/superhrana/izdelek/bio-psenicna-trava-v-prahu-planet-bio-100-g
http://www.norma.si/superhrana/izdelek/bio-psenicna-trava-v-prahu-planet-bio-100-g
http://www.norma.si/superhrana/izdelek/bio-alge-afa-v-tabletah-gse-vertrieb-60-kom
http://www.norma.si/superhrana/izdelek/bio-alge-afa-v-tabletah-gse-vertrieb-60-kom
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Če na koncu strnem misli, iz vsega napisanega sledi le eno: v naravi najdete vse potrebno za idealno zdravje – 
kakovostno hrano in energijo za življenje! In česar ne najdete sami v naravi, je priskrbela Norma iz narave - 
posebej za vas. Vabljeni! 
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Recepti za več kalcija, železa in vitamina B12 

 

 Sezonsko zelenje s polnozrnatimi špageti 

 
 
Sestavine: 

 polnozrnati špageti 

 narezano zelenje (čemaž, ohrovt, zeleni šparglji, špinača, zelenje komarčka, brokoli) 

 tahini 

 olivno olje 

 limona 

 sol in poper 

Priprava: 

1. Skuhaj špagete. 
2. Na olivnem olju poduši zelenje – toliko, da bo še hrustljavo 
3. Špagete dodaj zelenju ter začini s tahinijem, limoninim sokom in začimbami 
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Kremna čemaževo-špinačna juha 

 

Sestavine: 

 oljčno olje 

 1 čebulo 

 2 srednje velika krompirja 

 200 g svežega čemaža 

 400 g sveže špinače 

 2 zelenjavni kocki za 750ml zelenjavne juhe 

 sok ¼ limone 

 sol, poper, muškatni orešček 

 maslo 

 kisla smetana 

 po želji ocvrte kruhove kocke 

  
Priprava: 

1. Na oljčnem olju prepražiš 1 sesekljano čebulo in dodaš na manjše kocke narezana krompirja. Zaliješ z 
zelenjavno juho in dušiš, da se krompir do ¾ zmehča, nato dodaš na trakove narezan čemaž in špinačo. 

2. Dušiš skupaj nekaj minut ter začiniš s soljo, poprom in sveže nastrganim muškatnim oreščkom. 
3. Okus še dodatno izboljšaj z limoninim sokom ter koščkom masla. 
4. Vse skupaj premešaj s paličnim mešalnikom, da dobiš fino, zeleno kremno juhco. 
5. Postrezi s kislo smetano in po želji z na maslu popraženimi kruhovimi kockami. 
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Rdeča rižota z zelenimi ladjicami 

 

Sestavine: 

  

 2 srednje veliki rdeči pesi  

 1 srednje velika rumena čebula 

 1 strok česna 

 1 skodelica arborio riža 

 1/3 skodelice suhega belega vina 

 2 skodelici jušne osnove 

 1/2 skodelice parmezana 

 1 bageta (prerezana po dolgem) 

 1/4 skodelice masla  

 2 skodelici mlade špinače 

 2 stroka česna 

 sir 

 sol  

 poper 

 
Pesina rižota 
  
Pečico segrej na 375 °C. Rdečo peso premaži z olivnim oljem, soljo in poprom, zavij v tanko folijo in peci toliko 
časa, da jo lahko prebodeš z vilicami. Pusti, da se ohladi, nato ji s pomočjo papirnate brisače odstrani kožo. 1 in 
½ kuhane pese daj v mešalnik in mešaj do pireja. Preostalo polovico nareži in jo shrani za solato. 
  
Na srednjem ognju v ponvi prepraži olivno olje, čebulo in česen. Dodaj riž, premešaj in peci dokler riž ne 
postekleni. Dodaj vino in počakaj, da ga riž v celoti vpije preden dodaš prvo zajemalko jušne osnove, 
nato ponovno počakaš, da jo riž vpije ter dodaš novo zajemalko jušne osnove. Ko je riž skoraj kuhan, mu dodaj 
pesin pire, premešaj in v ponev vlij še zadnjo zajemalko jušne osnove. Počakaj, da se riž skuha do konca in na 
koncu dodaj še parmezan ter zelenje rdeče pese za okras (lahko tudi peteršilj). 
  
  
Popečeni kruhki s špinačo in česnom 
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Vse sestavine (razen sira) daj v mešalnik in mešaj dokler ne dobiš gladke mase. S to maso premaži obe polovici 
bagete, posipaj z naribanim sirom in jo na isti temperaturi zlato popeci. 
  
  

Špinačne palačinke 

 

Sestavine: 

 3 skodelice sveže špinače 

 3 žlice chia semen 

 1/2 skodelice + 1 žlico tople vode 

 2/3 skodelice riževe moke 

 1 žlico vinskega kamna 

Priprava: 

1. V skodelici združi chia semena in toplo vodo ter pusti stati 15 minut, da nastane gel. V mešalniku zmešaj 
špinačo in chia gel. Dodaj moko in vinski kamen ter dobro zmešaj. 

2. V ponvi speci 10-12 palačink na nizki temperaturi
*
, vmes enkrat obrni. 

  
*Peci na nizki temperaturi, da ohraniš svetlo zeleno barvo. 
  
V sendvič dodaj hummus in zelenjavo po želji. 
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Sveži pesto iz kopriv 

 

Sestavine: 

 2 skodelici koprivinih listov 

 1 skodelica sveže bazilike 

 3 žlice limoninega soka 

 3 žlice oljčnega olja 

 2 srednje velika stroka česna 

Priprava: 

1. V mešalnik daj vse sestavine in dobro premešaj. 
2. Postrezi na svežih kumaricah, papriki ali presnih krekerjih. 
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Juha iz kopriv 

 

Sestavine: 

 1 žlica oljčnega olja 

 1 čebula, narezana 

 1 korenček, sesekljan 

 1 por, umit in na tanko narezan 

 1 velik mokast krompir, na tanko narezan 

 1 l zelenjavne osnove 

 400 g koprivinih listov, dobro umitih 

 50 ml sojine ali katere druge smetane 

  
Priprava: 

1. V velikem loncu segrej olje, dodaj čebulo, korenček, por ter krompir in duši 10 minut. Dodaj zelenjavno 
osnovo in kuhaj nadaljnjih 10-15 minut, da se skuha še krompir. 

2. Dodaj koprivine liste, pokuhaj za 1 minuto, nato s paličnim mešalnikom dobro zmešaj juho. Začini po 
okusu, nato dodaj še smetano.  

Juho postrezi z dodatno kapljico olivnega olja in s koprivinimi cvetovi! 
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Pisana solata s kislim zeljem v glavni vlogi 

 
 
Sestavine: 

 500 g kislega zelja 

 1 zelena paprika, narezana na majhne koščke 

 1 srednje velika čebula, sesekljana 

 1 skodelica razkoščičenih črnih oliv, narezanih na majhne koščke 

 1 skodelica zelene, narezana na majhne koščke 

 1 skodelica vložene rdeče paprike, narezana na koščke 

 ½ skodelice belega kisa 

 1 ½ skodelice sladkorja 

 ¼ skodelice olja po izbiri 

 ½ čajne žličke soli 

 krušne kocke 

 navadni jogurt, po lastnem okusu 

 svež koriander za okras 

Priprava:  

1. Uporabi veliko posodo za mešanje s pokrovom. 
2. V posodo daj kislo zelje in njegov sok, če ga ima. 
3. Dodaj zeleno papriko, pokrij posodo in rahlo pretresi, da se sestavine združijo. 
4. V posodo dodaj čebulo, rdečo papriko, olive in zeleno ter ponovno pretresi. 
5. Dodaj sladkor, olje, kis in sol. Minuto mešaj z žlico, nato pa posodo ponovno pokrij in dobro premešaj. 
6. Postavi v hladilnik za 24 ur, da se vsi okusi združijo. 
7. Ko serviraš, po vrhu posipaj še krušne kocke in svež koriander ter prelij z navadnim jogurtom 
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Ekstrakt grenivkinih pečk - darilo iz 
Rajske lekarne 

 
Ekstrakt grenivkinih pečk je novi prodajni hit v Normi - kar pa sploh ne preseneča, saj je antimikrobno sredstvo, 

ki prekaša celo antibiotike. Zakaj je temu tako pa si preberi v tem nasvetu. 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BIO ekstrakt grenivkinih pečk 
 

VEČ O IZDELKU 

NARAVNA POMOČ PRI BAKERIJSKIH 

OKUŽBAH IN VNETJIH  

http://www.norma.si/prehranska-dopolnila/izdelek/bio-ekstrakt-grenivkinih-peck-citro-plus
http://www.norma.si/prehranska-dopolnila/izdelek/bio-ekstrakt-grenivkinih-peck-citro-plus
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CitroPlus 800 ekstrakt iz grenivkinih pečk je za razliko od drugih ekstraktov primeren tudi za notranjo 
uporabo! 

 

Citrus paradisi, sadež, lupina in pečke 
 

Botanično ime drevesa grenivke je Citrus paradisi (paradiso = raj). Drevo so odkrili v 18. stoletju na karibskem 

otoku Barbadosu, kjer so ga poznali kot »prepovedan sadež«. Botaniki domnevajo, da je grenivka 
podvrsta Shaddok drevesa, križanec med pomarančo in pomelom, ki izvira iz Azije, kjer še danes divje 
raste.  Največje pridelovalke grenivk so Florida, Južna Afrika, Izrael, Brazilija, Kuba, Argentina, Španija in Grčija. 
  

 
  
Meso grenivke vsebuje veliko vitamina C in B, v lupini najdemo množico različnih snovi: pinen, limonen, 
linalool citralaldehid, eteričnih olj v lupini pa je približno 21 %. Te snovi imajo antidepresivne lastnosti, 

delujejo osvežujoče, pospešujejo krvni obtok, podžigajo čustva in na splošno dvigajo veselje do življenja. 
  
Grenivkine pečke vsebujejo predvsem bioflavonoide (rumeno rastlinsko barvilo), glikozid v obliki naringina, 
izosakuranetin, neohesperidin, hesperidin, dihidrokamferol-glikozid… 

Edinstvena kombinacija učinkovin daje tej naravni snovi lastnost, da močno zavira rast skoraj vseh 
bakterij, virusov in glivic! 

Grenivkine pečke je leta 1980 začel proučevati vrtičkar in zdravnik, nosilec Einsteinove nagrade iz fizike in 

imunolog, ki se je specializiral na področju raziskav naravnih zdravilnih sredstev, dr. Jacob Harich s Floride. 
Ugotovil je, da grenivkine pečke v njegovem kompostu niso zgnile. Ko jih je začel proučevati, se je izkazalo, da 
se v grenivkinih pečkah skriva snov, ki je bolj učinkovita in hkrati manj škodljiva kot vsi poznani 
antibiotiki. Ko so se v raziskavo vključili še številni drugi inštituti, se je izkazalo, da ekstrakt grenivkinih pečk 
naredi neškodljive viruse in bakterije, pa tudi kvasovke, druge glivice in parazite. Antibiotiki na drugi strani 

delujejo dosti bolj omejeno – samo na bakterije. 
  

 

  Številni pozitivni učinki grenivkinih pečk na zdravje 

 Ekstrakt grenivkinihh pečk vsebuje ogromno vitamina C, ki ščiti pred prehladi in gripo, vpliva na lepo 
in zdravo kožo, poleg tega paupočasnjuje staranje. 
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 Grenivka je bogata tudi z vitaminov B3, ki učinkovito deluje proti nespečnosti in kronični utrujenosti. 

 Grenivkine pečke imajo dosti vitamina D, kar pripomore k trdim kostem. 

 Likopen, poznan kot naravni antioksidant, se bori proti toksinom in dokazano zavira kožnega raka, rak 
dojke, prebavil in raka prostate. 

 Pektin v grenivkinih pečkah znižuje raven krvnega holesterola in izboljšuje 
metabolizem. Učinkovito pomaga pri hujšanju, saj zaužit po obrokih, pomaga zmanjševati kalorije. 

Ekstrakt grenivkinih pečk je poznan kot naravno sredstvo, ki učinkovito raztruplja telo, saj pomaga pri okužbah, 
ki jih povzročajo bakerije, glivice in paraziti. Uspešno deluje pri zdravljenju kandide, ki je glivično obolenje. 

Grenivkine pečke zavirajo kar 800 vrst bakterij in 100 vrst glivic ter odstranjujejo parazite. Grenivkine pečke zaradi 
vitamina C in fenolov  izredno izboljšujejo delovanje imunskega sistema. 

  
Zaradi edinstvenih zdravilnih učinkov lahko ekstrakt uporabljamo tudi pri okužbah, kot so akne, herpes, prhljaj, 
bradavice, naglavne uši, lišaji itn. Ekstrakt grenivkinih pečk je enkraten v boju proti najrazličnejšim vnetjih: 
nožnice, kože, dlesni, sinusov... Učinkovit je proti prhladu, gripi in kronični utrujenosti. Z njim si lahko 
pomagamo pri slabem zadahu, proti kariesu in tudi proti potenju. 

  
Uživanje grenivkinih pečk preprečuje srčne napade in kapi, saj krepi kapilare in krvne žile. Ekstrakt deluje kot 
močan antioksidant, poleg tega pa sodeluje pri nastanku kolegena, kar je potrebno za vzdrževanje zdravih 
sklepov, pomaga pri vnetju dlesni in uravnava premočno krvavitev v času menstruacije. Pred oksidacijo 
ščiti tudi LDS holesterol, pomaga pa tudi pri alergijah. 

  
Ekstrakt grenivkinih pečk je tudi ekološko razkužilo, hkrati pa ne škoduje našemu organizmu.  Odličen je pri 

odpravljanju klora v vodi. 
 

6 dejstev o ekstraktu grenivkinih pečk 

1. Je idealno antimikrobno sredstvo – ekstrakt je učinkovit pri okrog 800 vrstah bakterij in virusov, okrog 

100 vrstah glivic in celi vrsti enoceličnih organizmov – je edino antimikrobno sredstvo s tako širokim 
spektrom delovanja. Njegovo delovanje je močno – delovanje ekstrakta se pokaže pri povprečni 
koncentraciji 1.000 delov na en milijon ali razmerju 1 : 1.000. To ustreza 8 kapljicam na kozarec vode. 
Ekstrakt grenivkinih pečk se je v številnih raziskavah pokazal kot enakovreden ostalim preizkušenim 
zdravilom, v nekaterih primerih pa so rezultati z ekstraktom grenivkinih pečk celo izstopali! 

2. Je idealno antimikrobno sredstvo, ki ne kaže nikakršnih strupenih lastnosti – mejna količina za 

zastrupitev pri 80 kg težkem človeku je pri 4.000-kratni količini normalne doze – ki znaša sicer 10-12 
kapljic. To pomeni, da bi moral človek popiti okrog 1,3 litra ekstrakta, da bi prišlo do hude zastrupitve. 

3. Je idealno antimikrobno sredstvo, ki ne povzroča nikakršnega slabljenja imunskega sistema 
organizma – ekstrakt grenivkinih pečk se celo uspešno uporablja za zdravljenje oslabitve imunskega 

sistema, saj njegovo antimikrobno delovanje razbremeni imunski sistem. 
4. Pusti nedotaknjeno koristno bakterijsko črevesno floro – raziskave kažejo, da se ekstrakt ne 

dotakne pomembnih bifido bakterij, le neznatno pa vpliva na lakto bakterije. 
5. Je naravno antimikrobno sredstvo in ne sintetično – sintetična sredstva lahko imajo kratkotrajne ali 

dolgotrajne neželene stranske učinke. 
6. Je idealno antimikrobno sredstvo, ki je hipoalegreno, saj je veliko ljudi alergičnih na antibiotike – 

večina zdravnikov pri uporabi ekstrakta iz grenivkinih pečk ni opazila nobenih znakov alergij. Tistih 3-5 % 
populacije, ki je alergičnih na citruse, naj raje uporabljajo ekstrakt v obliki prahu, ki vsebuje manj kislin. 

Ekstrakt grenivkinih pečk za zunanjo uporabo je primeren za: 

 usta in ustnice, 

 zobe in obnosne votline, 

 vrat in žrelo, 

 ušesa, 

 obraz, 

 lase in lasišče, 

 kožo, 

 stopala, 

 nohte na nogah in rokah, 

 nožnico in genitalije. 
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Ekstrakt grenivkinih pečk za notranjo uporabo je primeren za: 

 splošna vnetja, 

 prehladna obolenja, 

 okužbe črevesja in želodca, 

 gastritis, čiri na želodcu in dvanajsterniku, 

 kandido in druge glivične bolezni, 

 parazitska obolenja, 

 alergije. 

Preberi si več: Uporaba ekstrakta grenivkinih pečk v praksi 

  

  

http://www.norma.si/nasveti/uporaba-ekstrakta-grenivkinih-peck-v-praksi
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Pozdravi se s črno smolo

 
 
Mumyo ni čarobno zdravilo, ki lahko kar čez noč ozdravi vse bolezni in tegobe. Je enkratno naravno sredstvo, ki 

s svojim celovitim delovanjem postopoma iz organizma odstranjuje globinske motnje skupaj z njihovimi bolečimi 
in neprijetnimi simptomi. 
  
Stara legenda pravi: 
»Visoko v gorah jokajo kamniti velikani. Njihove solze oblikujejo zdravilni balzam – MUMYO, ki je zdravilo 
za vse bolezni. Solze velikanov je zelo težko najti, vendar pa tisti, ki jih najde, postane najbolj zdrav in 
krepak človek na svetu.« 
  
  
Sama beseda mumyo (mimijo, mumie) označuje zaščito telesa pred boleznimi. Na različnih govornih območjih 

ima različna imena, ki označujejo neko vrsto izločka s hribov: sok gora, gorske solze, kri gora in podobno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
V praksi in kliničnih testiranjih se je pokazalo, da se je v številnih primerih zdravstveno stanje ljudi, ki so uživali 
mumyo, očitno izboljšalo.Gorske solze ali gorski balzam, kot ga nekateri imenujejo, je pravi in povsem naravni 

biostimulator, ki krepi fiziološke funkcije organizma, normalizira prebavne funkcije in delovanje žlez z notranjim 
izločanjem ter regenerira, ščiti in pomlajuje celotni organizem. 

 
 
Tablete Mumyo iz čiste smole 

 
VEČ O IZDELKU 

NARAVNA POMOČ PRI CELJENJU TKIV  

  

http://www.norma.si/prehranska-dopolnila?izdelek=8014
http://www.norma.si/prehranska-dopolnila?izdelek=8014
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Predstavlja eno od najpopolnejših naravnih zdravilnih snovi, saj vsebuje med 60 in 70 aktivnih substanc 

organskega in anorganskega izvora ter vse oligoelemente, ki jih potrebuje človeški organizem. 
  
Glede na izkušnje tradicionalne medicine, ki so potrjene s strani eksperimentalnih in kliničnih testiranj na večjem 
številu ljudi, je mogoče z gotovostjo trditi, da uživanje tega izvornega in naravnega zdravila odpravlja vzroke 
številnih bolezni. 
  
Znanstvene raziskave so do sedaj potrdile, da se mumyo obnese pri več kot 400 boleznih. 

  
Mumyo je prvorazredno zdravilo za zdravljenje zlomljenih kosti in poškodb ter bolezni kostnega sistema. Razlog 

za hitrejše celjenje je vsebnost stroncija. Stroncij pomaga kalciju pri nalaganju in vgradnji v kosti, še posebej pri 
zlomih. 
  
Klinični testi in tudi stoletna praksa sta pokazala, da je mumyo blagodejno sredstvo, ki spodbuja makrofage, 
izboljšuje in stabilizira obtok, pripomore k normaliziranju funkcij živčevja, vpliva na zaraščanje veznega tkiva, krepi 
imunski sistem, regulira metabolizem in prebavo. Pozitivno vpliva na delo srčne mišice in je učinkovit pri 
zdravljenju poinfarktnega stanja, s tem ko normalizira vsebnost bakra in železa in krepi funkcije možganov. 
  
Je nepogrešljivo sredstvo pri zdravljenju opeklin, tromboflebitisa (vnetje ven), še posebej pa je učinkovit pri zlomih 
in drugih poškodbah kosti, kroničnih in akutnih vnetjih živcev ter pri kroničnih boleznih kostno – sklepnega 
sistema. 
  
Mumyo ima izredno antibiotsko in antioksidantno delovanje. Postopno in brez bolečih reakcij raztaplja ledvične in 

žolčne kamne, je učinkovit pri zdravljenju akutnih in kroničnih boleznih ušes, paradontoze, ran na želodcu in pri 
boleznih želodčno – črevesnega trakta, pri hemoroidih in pri nevrodermitisu. 
  
Dobre rezultate dosega tudi pri zdravljenju urogenitalnih infekcij, moške in ženske neplodnosti, vnetjih spolnih 
organov in krepi spolne funkcije. Prav tako normalizira moten menstrualni cikel in pozitivno vpliva na delovanje 
žlez z notranjim izločanjem.  
 
 

 
 
 
Aktiven je pri zdravljenju bakterijskih, virusnih in glivičnih infekcij, ima pa tudi analgetski učinek. Povečuje 
regenerativno sposobnost različnih tkiv in deluje zaščitno v primerih povišanega sevanja in v drugih neprijaznih 
ekoloških okoliščinah. Mumyo ima prav tako protialergijske učinke pri osipu in pri bronhijalni astmi. Znižuje raven 
sladkorja v krvi, dviguje raven »dobrega« holesterola in postopno znižuje visok krvni tlak. Blaži migrenske težave 
in prispeva k obnovi črevesne flore. 
  
Znižuje občutek utrujenosti, obnavlja energijo in povečuje splošno odpornost in vzdržljivost organizma. Učinkovit 
je pri številnih boleznih in motnjah, ima pa tudi neverjeten kozmetični učinek. 
 
 

Kaj pa praksa? 
  

Tu ni govora o čarobnem zdravili, ki lahko čez noč ozdravi vse bolezni in tegobe. Govora je o 

edinstvenem naravnem sredstvu, ki s svojim celovitim delovanjem postopoma iz organizma odstranjuje 

globinske motnje skupaj z njihovimi bolečinami in neprijetnimi simptomi.  



201 

               

V praksi in kliničnih testiranjih se je pokazalo, da se je v številnih primerih zdravstveno stanje ljudi, ki so uživali 
mumyo, očitno izboljšalo. Gorske solze ali gorski balzam, kot ga nekateri imenujejo, je pravi in povsem naravni 
biostimulator, ki krepi fiziološke funkcije organizma, normalizira prebavne funkcije in delovanje žlez z notranjim 
izločanjem ter regenerira, ščiti in pomlajuje celotni organizem. 
  
Mumyo ustvarja pogoje za pravilno delovanje žlez. Vpliva na živčni sistem, stabilizira cirkulacijo, izboljšuje 
presnovo in uravnoveša elektrolite oziroma kislo – bazično ravnovesje v celicah. 
  
Antioksidantno delovanje proti kislim agresivnim spojinam in zaščita celic v Indiji podeljujejo mumyu status 
substance mladosti. V raziskavah na živalih je bilo ugotovljeno, da mumyo zavira določene procese staranja in 
stagnacije mentalnih sposobnosti. 
  
Zaradi močnega delovanja na endokrini sistem mumyo včasih imenujejo tudi »hrana za telesne sokove«. 
Poznano je njegovo delovanje na hipofizo, glavno žlezo, ki regulira delovanje vseh ostalih žlez z notranjim 
izločanjem. Mumyo ima izrazit vpliv na endokrino funkcijo, saj vzdržuje balans. Nadalje mumyo vpliva tudi na 
sintezo hormonov nadledvične žleze, kar vpliva tudi na delovanje ledvic. Kar se tiče spolnih hormonov, pri moških 
vpliva na proizvajanje prostega testosterona, pri ženskah pa estrogena in drugih hormonov, ki so pomembni za 
reprodukcijo. 
  
  
Klinične raziskave so pokazale, da je mineralna smola kot taka zdravilo: 

 proti rani na želodcu in dvanajsterniku 

 proti kolitisu 

 za zdravljenje ran in okrevanje po operacijah 

 proti oteklinam, opeklinam in udarninam 

 proti tromboflebitisu 

 proti vnetju želodčno-črevesnega sistema, gastritisu, zaprtju 

 pri zastrupitvah 

 proti išijasu, nevralgiji in drugih boleznih perifernega živčevja 

  
Ob tem je potrebno omeniti, da pri vsaki od omenjenih bolezni uporaba mumya krajša dolžino zdravljenja in 
ponovne vzpostavitve funkcije organov. Pri vseh boleznih pridejo do izraza antiseptične, antibakterijske 
antiinflamatorne in druge značilnosti mumya. 
  
Mumyo deluje pri: 

 alergijah 

 boleznih sapnic 

 prehladih 

 hemoroidih 

 oslabljenosti imunskega sistema 

 impotenci 

 zlomih kosti 

 želodčnih in črevesnih boleznih 

 pomanjkanju mineralov, posebej železa, selena, magnezija, cinka, joda, kalija, kalcija, 

 žvepla, mangana, molibdena in bakra 

 osteoporozi 

 gingivitisu in paradentozi 

 oteženem celjenju ran 

 boleznih ven 
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Veste vse o zelenih smutijih? 

 

 
Zeleni smutiji so v zadnjem letu postali izjemno popularni in na njihovo temo je bilo napisanih že stotero člankov. 

Pa vendar še zmeraj nastaja veliko zmede o tem, kako dobiti največ iz tega dnevnega odmerka za dobro počutje 
in vsesplošno zdravje. 
  
Eden od glavnih razlogov, zakaj bi želeli zamenjati svoj mrtev, s sladkorjem preobremenjen in zapleten zajtrk z 
živo zelenim smutijem, je biodostopna prehrana, ki hkrati ohranja vaš dragoceni prebavni ogenj. Na ta način se 
lahko vaše telo osredotoči na druge pomembne naloge, kot so celična obnova, razstrupljanje, in prebava 
kakšnega nezdravega prigrizka, ki ste ga imeli noč prej. 
  
V nasprotju s splošnim prepričanjem, ni potrebno svojega motorja zagnati takoj, ko se zbudite. Privoščite si 
najprej kozarec mlačne vode z limono in grenivkinimi kapljicami, vzemite probiotike, zaužijte alge, šele nato se 
lotite priprave smutija. 
  
Ste še zmeraj zmedeni kako naj vse skupaj poteka? Naj vam predstavimo nekaj preprostih nasvetov. 

  

HRANA ZA DOBER IMUNSKI SISTEM IN 

ŽIVLJENJSKO ENERGIJO  
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Dodajte več zelenja 
 
Če želite, da bi bil vaš smuti zdrav, naj v njem prevladuje bazično zelenje (60-80 %). Vedite, da zelenje ne sme 
nikoli prevladati okusa. Zelenje lahko enostavno prekrijete s sadjem, ki ima nizek ali srednji glikemični indeks 
(GI), nekaj okusnih dodatkov pa bodo vaš smuti naredili bombastičen. 
  
Mehka zelena solata in špinača sta zagotovo najpreprostejše zelenje z zelo nevtralnim okusom. Začnite z njima 

in lahko se vam zgodi, da postanete zasvojeni :-). Drugo zabavno zelenje s katerim se lahko igrate 
je blitva, ohrovt (ki mu odstranite stebla), maslena/rdeča in zelena solata, zelenje 
koromača, zelena, kumare in sveža zelišča (koriander, meta, peteršilj - v manjših količinah). Če vas moti 

pikanten in grenek okus zelenja, polovico količine nadomestite z mehko solato ali špinačo. 
  

Uporabite sadje z nizkim glikemičnim indeksom 
 
Porast krvnega sladkorja ni potreben nobenemu od nas, ne glede na to, kateri čas dneva je. Temu namreč sledi 
sesutje in zagotovo se ne želimo počutiti, kot da potrebujemo kratek spanec že ob enajstih dopoldan! Če želite, 
da ostane vaš sladkor v krvi uravnovešen, izberitesadje z nizkim ali srednjim GI. Sadje z nizkim 
GI vključuje jabolka, hruške, grenivke, kivi, pomaranče, jagode in slive, medtem ko sadje ssrednjim 
GI vključuje banane, mango, papajo in ananas. 

  
Če se le lahko (in z Normo se vedno lahko :-), se držite ekološko pridelanega sadja in zelenja. To je izjemnega 
pomena! 
  

Uporabite dopolnila! 
 
V zelene smutije se vam zelo splača dodati tudi nekaj super hrane – po navadi so to zmlete rastline s povečanimi 
hranili. Nekatere od teh posebnih rastlin lahko tudi izboljšajo absorbcijo hranil v črevesju, zato se splača vašemu 
smutiju dodati nekaj te dodatne energije.  V nadaljevanju je nekaj naših predlogov! 
  

 VLAKNINE: chia semena (topne in netopne), lanena semena, luščine trpotca. 

 BELJAKOVINE: spirulina, klorela, oreščki (mandlji, orehi, brazilski 

oreščki), semena (sončnična, bučna, sezamova, chia, lanena,konopljina), mesquite, lucuma, rožič. 

 VITAMINI IN MINERALI: maca (B12, železo, kalcij), lucuma (kalij, magnezij, 

fosfor), ashwagandha (antioksidant, adaptogen, super za moške), kakav (antioksidanti, 
magnezij), rožič (kalij, kalcij), mesquite (kalcij, magnezij, kalij), matcha zeleni čaj (antioksidant). 

 ZDRAVE MAŠČOBE: kokos (meso, olje, maslo), avokado, oreščki (mandlji, orehi, brazilski 

oreščki), semena (sončnična, bučna,sezamova, chia, lanena, konopljina). 

 SLADILA Z NIZKIM GI: stevia, Medjool datlji, lucuma, mesquite, kokosov nektar, yacon sirup. 

http://www.norma.si/superhrana/plodovi-in-semena/izdelek/bio-chia-semena-vegalife-250-g
http://www.norma.si/semena/izdelek/bio-seme-laneno-rjavo-250-g
http://www.norma.si/domov/izdelek/bio-otrobi-indijskega-trpotca-drgro-300-g
http://www.norma.si/domov/izdelek/bio-spirulina-v-prahu-planet-bio-200-g
http://www.norma.si/domov/izdelek/bio-klorela-v-prahu-planet-bio-100-g
http://www.norma.si/orescki
http://www.norma.si/orescki?izdelek=2398
http://www.norma.si/orescki?izdelek=5399
http://www.norma.si/orescki?izdelek=2008
http://www.norma.si/orescki?izdelek=2008
http://www.norma.si/semena
http://www.norma.si/semena/izdelek/bio-semena-soncnicna-dennree-500-g
http://www.norma.si/semena/izdelek/bio-bucna-semena
http://www.norma.si/semena?izdelek=814
http://www.norma.si/domov/izdelek/bio-chia-semena-vegalife-250-g
http://www.norma.si/semena/izdelek/bio-seme-laneno-rjavo-250-g
http://www.norma.si/semena/izdelek/bio-semena-jedilne-konoplje-luscena-150g
http://www.norma.si/domov/izdelek/bio%20Mesquite%20v%20prahu%20Planet%20BIO%20300%20g
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=18187
http://www.norma.si/domov?izdelek=1010
http://www.norma.si/domov/izdelek/bio-maca-v-prahu-incanatura-240-g
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=18187
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=20164
http://www.norma.si/domov/izdelek/bio-kakav-v-prahu-planetbio-300-g
http://www.norma.si/domov?izdelek=1010
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=10820
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=20330
http://www.norma.si/domov/izdelek/bio-olje-kokosovo-bio-planete-200-ml
http://www.norma.si/domov?izdelek=1639
http://www.norma.si/orescki
http://www.norma.si/orescki?izdelek=2398
http://www.norma.si/orescki?izdelek=5399
http://www.norma.si/orescki?izdelek=2008
http://www.norma.si/orescki?izdelek=2008
http://www.norma.si/semena
http://www.norma.si/semena/izdelek/bio-semena-soncnicna-dennree-500-g
http://www.norma.si/semena/izdelek/bio-bucna-semena
http://www.norma.si/semena?izdelek=814
http://www.norma.si/domov/izdelek/bio-chia-semena-vegalife-250-g
http://www.norma.si/semena?izdelek=803
http://www.norma.si/semena/izdelek/bio-semena-jedilne-konoplje-luscena-150g
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=17283
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=20498
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=18187
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=10820
http://www.norma.si/domov/izdelek/bio-kokosov-nektar-vegalife-250-ml
http://www.norma.si/domov/izdelek/bio-yacon-sirup-premium-185-ml
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 RAZNI ZDRAVILCI: cimet (regulator sladkorja v krvi), ingver (izboljšuje prebavo), kurkuma (protivnetne 

lastnosti), kajenski poper(čistilec črevesja). 

Ne držite se rutine! 
 
Rutina lahko postane dolgočasna in enostranska, kar vpliva tako na naše fizično, kot psihično telo. Špinača in 
blitva na primer vsebujeta oksalate, ki zmanjšajo absorbcijo kalcija, kar pa vas sicer ne sme ustaviti pri uživanje 
teh dveh rastlin, opozarjamo vas samo na prekomerno uporabo, ki lahko, kot vsaka stvar, v preveliki uporabi, 
deluje tudi zaviralno. 
  
Raznolikosti se držite tudi pri sadju in dodatkih. Če ste ta teden v smuti dajali jabolko, naslednji teden uporabite 
hruško, danes dodajte lan in konopljina semena jutri. Tudi vodno osnovo lahko nadomestite s kokosovo vodo, 

drugič dodajte mleko iz semen ali oreščkov. Kadar želite ojačati svoj imunski sistem in preprečiti prehlad, za bazo 
uporabite čaj iz reishi gobe. 

  

Naši končni napotki 

1. Najprej zmiksajte zelenje, šele nato dodajte preostale sestavine in ponovno zmiksajte. Tako si boste 
naredili prostor za ostale sestavine. 

2. Če ste z miksanjem zasvojeni, vam priporočamo, da vložite v vsemogočni Vitamix. Ta bo vaše smutije 

spremenil v čisto simfonijo :-) 
3. Če ste ljubitelji kremastih smutijev, dodajte manjše količine zdravih maščob, kot je avokado (1/2 

zadostuje), kokosovo meso (2 jedilni žlici), pest oreščkov ali semen (lahko uporabite tudi presne namaze 
iz orehov, sončničnih semen, mareličnih jedrc,mandljev…) 

4. Ne pozabite, da se prebava začne v ustih! Aktivirajte žleze slinavke tako, da svoj smuti »požvečite« 
(vzemite si čas).  

Sadje in zelenjavo v bio kakovosti najdete v bio prodajalni Norma, kjer imamo zelo pestro izbiro svežega 
sadja in zelenjave. Preverite ugodnosti, ki vam jih nudi Normina kartica zdravih ugodnoti in kupujte sadje 
ter zelenjavo ceneje! 

 

 

  

 
 

Normina kartica zdravih ugodnosti  
 

VEČ O KARTICI 

http://www.norma.si/domov/izdelek/bio-cimet-sonnentor-ceylon-40-g
http://www.norma.si/domov?izdelek=658
http://www.norma.si/domov/izdelek/bio-kurkuma-mleta-sonnentor-380-g
http://www.norma.si/domov?izdelek=651
http://www.norma.si/domov/izdelek/bio-napitek-drmartins-iz-kokosa-500-ml
http://www.norma.si/izpis-izdelka?izdelek=16301
http://www.norma.si/domov?izdelek=1639
http://www.norma.si/orescki
http://www.norma.si/semena
http://www.norma.si/domov?izdelek=8358
http://www.norma.si/domov?izdelek=8358
http://www.norma.si/domov/izdelek/bio-namaz-iz-soncnicnih-semen-presni-
http://www.norma.si/domov/izdelek/bio-namaz-iz-marelicnih-jedrc-presni-250-ml
http://www.norma.si/domov/izdelek/bio-namaz-iz-mandljev-presni-sunseed-250-ml
http://www.norma.si/normina-kartica
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Recepti za pripravo smutijev 
 

Smuti - peteršiljeva strast 

  

  
Sestavine za 1-2 litra soka: 

 1 šop svežega peteršilja 

 1 olupljena kumara 

 1 jabolko 

 1 zrela banana 

 1-2 skodelici vode  

Priprava:  

Vse sestavine zmiksaj v Vitamixu. 
 
Avtor: Sergei Boutenko 
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Smuti za razstrupljanje 

 

Sestavine: 

 1 žlica spiruline v prahu 

 1 žlica klorele v prahu 

 1 žlica ječmenove trave v prahu 

 1 pomaranča 

 1 grenivka 

 6 listov zelene solate 

 2 jabolki 

 3 kiviji 

Priprava:   

Pomarančo, grenivko in kivi olupi, sadje nareži na koščke in vse skupaj dobro premešaj v mešalniku. Če je masa 
pregosta po želji dodaj še vodo ali jabolčni sok. 
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Superzajtrk za šolarje 

 

Sestavine: 

 2 kivija 

 1 kislo jabolko 

 1,5 dcl 100 % jabolčnega soka 

 3 čajne žličke pšenične trave v prahu 

 1-2 čajni žlički praška Açai 

Priprava:  

 
Kivi olupimo, jabolko očistimo in vse sestavine premešamo v mešalniku. 
  
Kadar dan začnemo s sadnim zajtrkom, se moramo zavedati, da s tem podpiramo telesni cikel odstranjevanja 
strupov. Zajtrkujmo med 4. in 9. uro zjutraj. 
  

Açai 
  
Vsak dan nekaj žlic acai prahu v kateremkoli smoothiju, soku ali potresen po sadni solati prinaša, poleg 
okusa, mnoge prednosti: 

 zvišuje nivo energije, 

 izboljšuje presnovo, 

 krepi imunski sistem, 

 krepi in čisti ožilje, 

 varuje pred mnogimi boleznimi, predvsem boleznimi srca in ožilja, rakom, osteoporozo, 

 čisti telo, 

 vzdržuje normalen krvni tlak, 

 lahko pomaga pri izgubi odvečne telesne teže, 

 prispeva k zdravim lasem, očem in koži, 

 izboljšuje spanec, pomaga pri nespečnosti, tako rekoč pomlajuje. 
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Planet BIO 100% Açai v prahu je bogat s kalijem, vitamini B skupine, vitaminom E,  vlakninami in vsebuje visok 

nivo antioksidantov. Napolni z energjio, izboljša prebavo, krepi imunski sistem, izboljša spanec ter prispeva k 
zdravim lasem, očem in koži. Vsebuje veliko maščob (okoli 40-42 %) in ga je zato potrebno hraniti v hladilniku. 
  

Pšenična trava v prahu  
   

»Kadar jemo klorofil, pravzaprav uživamo sončne žarke; je izjemno bogat vir naravnih mineralnih snovi, 
vitaminov, aminokislin, mikroelementov in mikrohranilnih snovi. Med drugim popravlja tudi poškodovan DNK, čisti 
težke kovine in strupe iz telesa, pomlajuje, obnavlja kožo, krepi, sprošča antioksidante, proizvaja hemoglobin, 
izboljšuje cirkulacijo krvi in oksigenacijo celic in tkiv« (Ritter A. Savina 2010). 
  

 

 

 

 

 

 
 

Kislo sadje 
  
Kisla jabolka spadajo med kislo sadje, ki imajo največjo očiščevalno sposobnost, kivi pa k srednje kislemu sadju. 
Pomembno je, da med seboj ne mešamo sladkega in kislega sadja, lahko pa med seboj mešamo kislo in srednje 
kislo sadje ter sladko in srednje kislo sadje. 

 

 
 

BIO acai v prahu 
 

VEČ O IZDELKU 

 
 

BIO pšenična trava v prahu 
 

VEČ O IZDELKU 

http://www.norma.si/superhrana/plodovi-in-semena?izdelek=8011
http://www.norma.si/superhrana/plodovi-in-semena?izdelek=8011
http://www.norma.si/superhrana/alge-in-trave/izdelek/bio-psenicna-trava-v-prahu-planet-bio-100-g
http://www.norma.si/superhrana/alge-in-trave/izdelek/bio-psenicna-trava-v-prahu-planet-bio-100-g
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Matcha poletna osvežitev 

 

Sestavine: 

 3/4 skodelice vanilijevega sojinega mleka (ali katerega drugega) 

 1 skodelica zamrznjene lubenice 

 1 in 1/4 zamrznjene banane 

 1 čajna žlička matcha zelenega čaja v prahu 

Nasvet: za gostejši napitek uporabi 1/2 skodelice mleka in zmešaj na visoki hitrosti. 
  
Za eno osebo. 
  
Priprava: 

1. V mešalniku najprej zmešaj mleko in matcha prah. 
2. Ugasni mešalnik ter dodaj zamrznjeno lubenico in banano. Mešaj izmenično na nizki in visoki hitrosti. 
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Alge so univerzum v malem  

 
Alge so morska zelenjava, katere priprava je sicer najbolj razširjena v Azijski kuhinji – prednjači seveda Japonska 
– vse bolj pa so popularne tudi v Zahodnih kuhinjah – predvsem zaradi svojih zdravilnih učinkov, bogatosti z 
minerali in zaradi enostavnega načina priprave. 
 
Uporaba alg je zelo priporočljiva v vsakdanjem življenju, saj recimo morska voda, ki je naravni habitat alg, vsebuje 
vseh 100 elementov, ki sestavljajo naše vesolje, raztopljenih praktično v konstantne odstotke. Vsi se dobro 
zavedamo, kako pomembno je, da našemu  organizmu zagotovimo vse minerale, soli in elemente v sledeh, ki jih 
potrebuje pri vsakodnevnih aktivnostih. Alge pa so kot nalašč bogat vir joda, selena, cinka, organskega 
germanija, kalija, železa, silicija, bakra. 

  
Alge zavirajo učinke staranja, krepijo imunski sistem. Delujejo kot antioksidant in so števec za delovanje 
prostih radikalov. 

  
Čistijo strupene snovi iz telesa, tako endogene (urates, oksalati, žolčne soli itd.) kot eksogene (zastrupitev 
zaradi radioaktivnih ionov, težkih kovin itd.) Kar se tiče uživanja, so priporočljive tudi za nosečnice, saj 

preprečujejo demineralizacijo kosti in zob pri zarodku ter mu zagotavljajo vse elemente, potrebne za rast in 
razvoj. 
  
Največja zasluga uživanja alg je predvsem očiščevalna funkcija v telesu - zahvaljujoč alginski kislini, ki 

jo najbolje prepoznamo po »sluzavosti« alg – alginska kislina namreč v stiku z vodo tvori gel. 
Prav zato alge ščitijo želodčno-črevesno sluz, pomagaju pri gastritisu in črevesnih razjedah in preprečujejo 
zaprtost. 

  
Ker zahodna kuhinja – in s tem tudi naša – tradicionalno ne vključuje alg v svojo kulinariko, so za nekatere ljudi 
alge morda premočnega in nenavadnega okusa, vendar je danes mogoče na trgu dobiti že alge v obliki kapsul, ki 
prav tako vsebujejo vse potrebne minerale. 
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Pri algah navadno izpostavljamo 4 najbolj uporabne vrste morskih alg v prehrani: 

 
• Wakame 
• Kombu 
• Dulse 
• Nori  

 

Kombu alge (dehidrirane ali v prahu) 
 
Vsebujejo kalcij in jod, velik delež vitaminov A, B in C ter druge vitamine in minerale.  Krepijo in hkrati čistijo telo. 
Delujejo antikancerogeno ter izboljšujejo krvno sliko. 
 
Priprava: 

Namakajte alge najmanj 15 minut, preden jih zaužijete. 
Košček alge lahko namočite tudi v čaj, ki si ga najraje pripravljate in ta »čaj iz alg« pijte 3-krat tedensko. 
Kulinarično se kombu uporabljajo v kombinaciji s stročnicami, zelenjavo, žitaricami ali v juhah. 
So najbolj nevtralnega okusa izmed vseh naštetih vrst in so zelo primerne za začetnike. 

 
 

Klamatske alge afa v tabletah  
 

VEČ O IZDELKU 

 
 

Klamatske alge FloraZym  
 

VEČ O IZDELKU 

 
 

Klamatske alge NutriQ10  
 

VEČ O IZDELKU 

 
 

Klamatske alge NutriFlor 
 

VEČ O IZDELKU 

 
 

Alge klorela v tabletah 
 

VEČ O IZDELKU 

http://www.norma.si/superhrana/alge-in-trave/izdelek/bio-alge-afa-v-tabletah-gse-vertrieb-60-kom
http://www.norma.si/superhrana/alge-in-trave/izdelek/bio-alge-afa-v-tabletah-gse-vertrieb-60-kom
http://www.norma.si/superhrana/alge-in-trave?izdelek=2389
http://www.norma.si/superhrana/alge-in-trave?izdelek=2389
http://www.norma.si/superhrana/alge-in-trave?izdelek=2371
http://www.norma.si/superhrana/alge-in-trave?izdelek=2371
http://www.norma.si/superhrana/alge-in-trave?izdelek=2372
http://www.norma.si/superhrana/alge-in-trave?izdelek=2372
http://www.norma.si/superhrana/alge-in-trave/izdelek/bio-tablete-chlorella-alge-naturland-240-kom
http://www.norma.si/superhrana/alge-in-trave/izdelek/bio-tablete-chlorella-alge-naturland-240-kom
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Wakame alge (dehidrirane) 
 
So zelo bogat vir kalcija, železa, beljakovin in vitaminov A in C. Čistijo kri in zavirajo rast bakterij. 
 
Priprava: 
Namakajte alge najmanj 10 minut, preden jih zaužijete. Liste pred tem narežite na manjše koščke, saj se med 
namakanjem povečajo. 
  
Kombinirajo se - podobno kot kot kombu - z zelenjavo, žitaricami, stročnicami in kot dodatek k juham. Največkrat 
jo najdemo v miso juhi ali solati s tofujem, začinjeno s sojino omako in riževim kisom. 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nori alge (dehidrirane) 
 
Se popečejo pred zaužitjem, za razliko od ostalih vrst alg. Je najprimernejša vrsta za pripravo sušija, sicer pa so 
okusne tudi v juhah in v raznovrstnih azijskih različicah testenin. V zdravilstvu se uporabljajo kot sredstvo za 
lajšanje učinkov arterioskleroze. 
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

Alge Kombu 
 

VEČ O IZDELKU 

 
 

Alge Wakame 
 

VEČ O IZDELKU 

 
 

Drobno mlete alge Nori 
 

VEČ O IZDELKU 

http://www.norma.si/makrobioticna-kuhinja?izdelek=3649
http://www.norma.si/makrobioticna-kuhinja?izdelek=3649
http://www.norma.si/makrobioticna-kuhinja/izdelek/bio-alge-wakame-ruschin-100-g
http://www.norma.si/makrobioticna-kuhinja/izdelek/bio-alge-wakame-ruschin-100-g
http://www.norma.si/makrobioticna-kuhinja?izdelek=3648
http://www.norma.si/makrobioticna-kuhinja?izdelek=3648
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Hiziki / Hijiki alge (dehidrirane) 
 
So bogate z železom in kalcijem (vsebuje 14% več kalcija kot mleko), beljakovinami, vitamini B ter ostalimi 
vitamini in minerali. Izredno bogate so tudi s kalcijem. Uporabljajo se za čiščenje krvi in telesa, za boljšo prebavo 
ter krepitev las in nohtov. 
 
Priprava: 

Namakajte jih najmanj 15 minut pred zaužitjem. Odlično se podajo k čebuli, korenčku in v raznih juhah. 
  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Dulse alge (dehidrirane) 
 
Namakajte najmanj 12 minut pred zaužitjem. Odlične so v juhah z zelenjavo, žitaricami ali stročnicami. 

  

  

 
 
V bio prodajalni Norma boste našli zelo pogato ponudbo alg in drugih sestavin za azijsko kuhinjo! 
Preverite tudi Normino kartico zdravih ugodnosti in kupujete bio makrobiotične izdelke ugodneje! 

  

 
 

Alge Hijiki 
 

VEČ O IZDELKU 

 
 

Normina kartica zdravih ugodnosti  
 

VEČ O KARTICI 

http://www.norma.si/makrobioticna-kuhinja/izdelek/bio-alge-hijiki-ruschin-100-g
http://www.norma.si/makrobioticna-kuhinja/izdelek/bio-alge-hijiki-ruschin-100-g
http://www.norma.si/normina-kartica
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Recepti z algami   
 

Zelenjavna jin-jang miso juha 

 

Sestavine: 

 1 žlica sezamovega olja 

 1-2 čebuli, tanko narezani na polovice krogcev 

 1-2 pora, tanko narezana 

 1-2 stroka česna, sesekljana 

 2-3 korenčke, tanko narezane 

 1/2 skodelice koruze 

 1 majhna bela redkev, tanko narezana 

 2-3 šitake gobe, tanko narezane 

 6 skodelic vode 

 400 g tofuja, narezanega na majhne kocke 

 2 žlici posušenih hijiki morskih alg 

 1 žlica tamari sojine omake 

 1/4 skodelice miso paste (po izbiri) 

 1 šopek mladih čebulic, tanko narezanih 

Postopek: 

1. V veliki posodi za juho segrej olje ter prepraži čebulo in por. 
2. Dodaj česen, korenje, koruzo, redkev, gobe in na kratko prepraži. Dodaj vodo in pusti, da zavre. Kuhaj 

10-15 min. 
3. Dodaj tofu, alge in tamari omako ter pokuhaj še dodatne 2-3 minute. Ugasni ogenj. 
4. Odvzemi 1/2 skodelice juhe in v njen dobro raztopi miso pasto. 
5. Vmešaj miso pasto v preostalo juho, po okusu dodaj še tamari omako ali pasto in posipaj z mlado 

čebulo. 
6. Če boš juho pogreval/a, ne pusti, da zavre, saj le tako ohraniš zdravilne lastnosti miso paste.  
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Miso juha je osnova makrobiotične kuhinje in predstavlja uvod v vsak makrobiotični obrok. Ta recept je zelo 
fleksibilen. Našteto zelenjavo lahko zamenjaš s katero drugo, ki jo imaš doma ter dodaš testenine ali riž, da dobiš 
zaključeno kosilo. 
 

Alge - brez obotavljanja - v vsakdanje kosilo 

 

Sestavine: 

 1- 1 1/2 lončka kuhanega rjavega riža 

 2 žlici wakame alg (dehidriranih) 

 1 lonček kuhanega zelenega čaja 

 2 žlički kokosove maščobe 

 2 šalotki 

 2-4 jajce 

 ščepec morske soli 

Priprava:  

1. Rjavi riž skuhaj po navodilih na emabalaži. Alge za nekaj minut namoči v lonček vročega, sveže kuhanega 
    zelenega čaja - najbolje sencha ali hojicha. 
  
2. V ponvi stopi 1 žličko kokosove maščobe ter na hitro popeci na kolobarje narezano šalotko. Odstavi na krožnik. 
  
3. Na drugi žlički kokosove maščobe speci jajca. Na oko ali umešana, kar imaš raje. 
  
4. Zmešaj riž, alge, šalotko, posoli in prelij z nekaj žlicami zelenega čaja, ki je ostal od alg. Dobro premešaj. 
  
5. Serviraj v posodice in na vrh vsake dodaj še pečeno jajce. 
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Alge arame v korenčkovi solati 

 
 
Sestavine: 

 50 g alg arame 

 3-4 korenčki 

 1 čajna žlička limoninega soka 

 2 čajni žlički vode 

 1 žlica oljčnega olja 

 2 žlici medu 

 3 žlice sojine omake 

 šalotka 

Priprava: 

1. Alge za 15 minut namoči v hladni vodi, jih odcedi in speri. 
2. Združi s korenčkom in prelij s prelivom iz limoninega soka, vode, olja, medu in sojine omake. 

Na koncu posipaj s koški šalotke. 
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Zakaj aloe vera? 

 

Kaj je aloe vera? 
  
Aloe vera, poznana sicer tudi pod imenom prava oziroma medicinska aloja je rastlina s sočnim mesom, ki bi naj 
prvotno izvirala iz Sudana. Tudi danes raste na sušnih področjih Afrike, Indije in Južne Amerike. 
Rastlina z mesnatimi, nazobčanimi listi zraste do 1 metra v višino, rastline pa se lahko tudi medsebojno 
povezujejo v kolonije, kjer jih stično raste tudi več kot 1000. 

  
Ime je arabskega izvora in sicer iz besede »alloeh«, kar v arabščini pomeni »grenak«, kakršen dejansko tudi je 
okus alojinega soka. Že stari Egipčani pa so gel aloje uporabljali za celjenje opeklin, ran in proti parazitom. Aloja 
sestoji 95% iz vode, preostalo pa so olja, aminokisline, minerali in encimi. 
  

Pridelava soka in njegove učinkovine 
  
Mesnata notranjost je podobna gelu, ki ga – ponekod ekološko in naravno izluščijo kar ročno – iz listov, zato ne 
vsebujejo snovi, ki se nahaja v listni skorji (alojin). Čisti file gela potem pazljivo predelajo po posebnem postopku, 
ki seveda razlikuje od proizvajalca do proizvajalca. Najkakovostnejši so 100% čisti, nerazredčeni sokovi. Bio sok 
aloe vera vsebuje pravi zaklad kompleksnih, povezanih učinkovin. Dokazano je, da vsebuje več kot 160 
posamičnih učinkovin. Vsebuje ogljikove hidrate, vitamin C, folno kislino, vitamine B1, B2, B3, B6, kalcij, 
magnezij, cink, baker. 
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Ker je sok aloe vere odličen antibiotik (tako kot recimo česen), pomaga pri odpornosti in bolj učinkovitem 

delovanju imunskega sistema. Predelana in procesirana aloe vera se uporablja tudi v kozmetiki in medicini, 
vendar je najbolj učinkovita naravna. Naravna se – tako kot v preteklosti – tudi danes uporablja kot sredstvo pri 
lajšanju opeklin, srbečic in pikov insektov, saj deluje dezinfekcijsko. Rane in kožne spremembe se hitreje celijo in 
obnavljajo prav s pomočjo aloe vere. 
  
Prav tako se njena vsestranskost kaže v lajšanju sindromov prebavnih motenj, saj deluje kot naravno 
odvajalo, ker stimulira debelo črevo in pospeši odvajanje in čiščenje odpadnih snovi iz telesa. Ti odpadki so 
ostanki hrane, bakterije in toksini, ki lahko preprečijo pravilno vskravanje hranil iz črevesa. Sok pomaga tudi 
uravnavati proizvodnjo želodčne kisline, ki pri nepravilnem delovanju lahko povzroča razjede, slabo prebavo, 
kolitis in sindrom razdražljivega črevesja. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Veliko pohval si je aloe vera prislužila tudi v kozmetiki, saj poleg zgoraj omenjenega blagodejnega 
učinka na kožo, blaži na koži še znake staranja ter jo revitalizira. 
  

 
 

Krema Aloe vera Martina 
Gebhart  

 

VEČ O IZDELKU 

 
 

Sok Aloe vera Princeton  
 

VEČ O IZDELKU 

http://www.norma.si/domov?izdelek=7969
http://www.norma.si/domov?izdelek=7969
http://www.norma.si/sokovi?izdelek=2167
http://www.norma.si/sokovi?izdelek=2167
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Kokosova voda - za žejo!  

 
Poleti si vsi želimo čisto preprostih stvari: razstrupljanja, hidracije, duševnega miru in da bi čim lažje prenašali 
vročino. 

Posredujem ti nekaj preprostih dejstev o kokosovi vodi – vodi življenja - ki bo zate naredila vse, kar zgoraj 
omenjam. 

Koristi kokosove vode za zdravje 
 
1.   Telo hladi ter hkrati ohranja ustrezno telesno temperaturo. 
2.   Rehidrira telo in je naravna izotonična pijača. 
3.   Celicam dovaja hranilne snovi in kisik. 
4.   Naravno obnavlja telesne tekočine po telovadbi. 
5.   Dviguje metabolizem. 
6.   Spodbuja izgubo teže. 
7.   Dviguje imunski sistem. 
8.   Razstruplja in se bori proti virusom. 
9.   Čisti prebavne poti, izboljšuje prebavni sistem in spodbuja gibanje črevesja. 
10. Pomaga k zdravemu delovanju ščitnice. 
11. Uravnava sladkorno bolezen. 
12. Pomaga telesu, da se bori proti virusom, ki povzročajo prehlad, herpes in AIDS. 
13. Uravnava kislost in bazičnost v telesu in zmanjšuje nevarnost nastanka raka. 
14. Zdravi ledvice in sečne kamne. 
15. Spodbudbuja slabo cirkulacijo. 
16. Čisti celoten sistem žlez z notranjim izločanjem. 
17. Čisti polt. 
  

Kokosova palma, kokosov oreh, kokosova voda… 
   
Kokosova voda je tekočina, ki jo najdemo znotraj mladih zelenih kokosovih orehov in se razlikuje od kokosovega 

mleka. Ko kokosov oreh dozoreva, se tekočina absorbira v orehovo meso, tako da na koncu oreh vsebuje samo 
meso in zrak. 
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Tekočina življenja  
  
Kokosova voda je naravna izotonična pijača z enako ravnijo elektrolitov kot jo imamo v krvi. Kokosovi vodi 
pravijo tudi tekočina življenja. V času pacifiške vojne med letoma 1941-45 so namreč kokosovo vodo redno 

uporabljali kot nujno transfuzijo plazme ranjenim vojakom. 
  
Kokosova voda je naravna pijača, ki lahko rehidrira telo in mu ob tem zagotavlja še nekatere nujno potrebne 
minerale kot sta kalij in natrij. Kokosova voda nima umetnih dodatkov in vsebuje znatno količino elektrolitov, 

medtem ko ima nizko energetsko vrednost. Kokosova voda je zato le zelo osvežujoča pijača in je izjemno 
učinkovita pri hidriranju telesa. 

  
Različni minerali in zdrave bakterije, ki so prisotni v kokosovi vodi, omogočajo našemu telesu, da si opomore po 
naporni telovadbi, zaradi česar je ta pijača veliko boljša od ostalih pijač za športnike. Kokosova voda prav tako 
pomaga pri prebavi in optimizaciji mišične zmogljivosti, dviguje imunski sistem in izboljšuje pretok 
krvi ter pomaga ohranjati telesno temperaturo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Še nekaj dejstev o kokosovi vodi 
 
Kokosova voda: 

  

 je bolj hranljiva od polnovrednega mleka – ima manj maščob in nič holesterola, 

 je bolj zdrava od pomarančnega soka – ima veliko manj kalorij, 

  je boljša od predelanega mleka za dojenčke – vsebuje lavrinsko kislino, ki je prisotna tudi v materinem 
mleku, 

 
 

BIO kokosova voda Dr. Martis  
 

VEČ O IZDELKU 

http://www.norma.si/napitki/izdelek/bio-napitek-drmartins-iz-kokosa-500-ml
http://www.norma.si/napitki/izdelek/bio-napitek-drmartins-iz-kokosa-500-ml
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 je naravno sterilna, 

 je univerzalen donator – je identična človeški krvni plazmi, 

 biološko čista, polna naravnih sladkorjev, soli in vitaminov, ki pomagajo obraniti telo pred utrujenostjo in 
je naslednji   val naravnih energijskih pijač. 

  
Kokosova voda vsebuje več kalija (približno 294 mg) kot večina športnih pijač (117 mg) in večina energijskih pijač. 
  
Kokosova voda ima manj natrija (25 mg) kot športne (41 mg) in energijske (200 mg) pijače. 
  
Kokosova voda vsebuje le 5 mg naravnih sladkorjev in visoko stopnjo klorida (118 mg). 
  
Torej, odžejaj svoje telo in mu vsak dan privošči to čudežno vodo življenja. 
  
Pa na zdravje! 
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Recepti s kokosovo vodo  

 

Kokosova voda, ananas in banana - tropski trio 

 

Sestavine: 

 Za 1 osebo 

 1 skodelica (250 ml) kokosove vode 

 1/2 skodelice (125 ml) ananasa 

 1/2 skodelice (125 ml) narezane banane 

 2 čajni žlički medu 

 kokosovi kosmiči 

 poljubno: 3 čajne žličke ruma ali tekile 

Priprava: 

1. Vse sestavine - razen kokosovih kosmičev - dobro premešaj v mešalniku. 
2. Vlij v visok kozarec in na vrhu posipaj s kokosovimi kosmiči. 

 



223 

               

Popraznični aktivacijski smuti 

 

Sestavine: 

 200 ml kokosove vode 

 100 ml sojinega mleka 

 100 ml ananasovega soka 

 1 pomaranča 

 1 banana 

 1 žlica proteinskega praha jedilne konoplje 

Priprava: 

1. Kokosovo vodo, sojino mleko in ananasov sok vlij v mešalnik. 
2. Dodaj na večje kose narezano banano, ter olupljeno in na manjše kose narezano pomarančo (odstrani 

vse koščice). Če ne maraš mesa od pomaranče, jo lahko stisneš in dodaš samo sok. 
3. Sledi še žlica proteinskega praha jedilne konoplje. 
4. Zmiksamo dokler vse sestavine ne zmešajo med seboj in ni več sadnih koščkov. 
5. Če imaš raje sladkejše smutije, lahko namesto navadnega sojinega mleka dodaš vanilijevo sojino 

mleko.  

Smoothie vsebuje vse potrebno za športnike, saj je kokosova voda naravna izotonična pijača polna elektrolitov; 
sojino mleko in proteinski prah jedilne konoplje - polno esencialnih aminokislin in maščobnih kislin, ki pomagajo 
pri hujšanju in oblikovanju mišičevja; pomaranča in ananas polna vitaminov, banana polna magnezija in potrebnih 
ogljikovih hidratov za energijo, ki jo poterbujemo za športne aktivnosti. 
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Tinkture - pomoč iz narave 
 
Mirno lahko rečemo, da skoraj nihče več ne dvomi v koristnost delovanja zdravilnih rastlin. Z malo posluha do 
narave in njenih zakonitosti ter nasvetom ali dvema naše babice (ali dedka), lahko za svoje zdravje in dobro 
počutje sami naredimo največ. 
  
 

 
  
Poleg vseh naravnih načinov zdravljenja, raznih pripravkov, čajev in naravnih zdravil, na veljavi ponovno 
pridobivajo TINKTURE. 

  
Tinkture so izvlečki iz zdravilnih zelišč; torej naravni pripravek, s katerim lahko uravnovesimo organizem in 
predvsem sami vzdržujemo zdravje. Tako tinktura velja za najprimernejšo obliko zdravila, ker je njeno odmerjanje 
zelo enostavno in primerno za vsakogar (tudi za otroke). Odmerjamo jo po kapljicah – najpogosteje s kapalko. 
Tinkture se lahko uporabljajo oralno (na kocki sladkorja ali razredčene v vodi) ali lokalno (zunanje) za izpiranje, 
grgranje, obloge ali masiranje. 
 

  
 
Za tinkturo je izrednega pomena, da je narejena iz rastlin, ki so žive, še neuvele, kajti samo takšne zagotavljajo 
življenjsko energijo in vitalnost. Tinkture kupimo že pripravljene ali jih naredimo sami. Postopek ne zahteva veliko 

NARAVNA POMOČ S TINKTURAMI  

http://www.norma.si/prehrambeni-dodatki
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napora: svež del rastline (cvet, liste, steblo ali korenino) sesekljamo in ga namočimo v tekočino, kot je alkohol 
različnih koncentracij, voda, glicerin ali kis. Najbolj učinkovite so namočene v alkoholu, saj vsebujejo največ 
eteričnega olja, maščob, rastlinskih smol in voska. Mešanico ob rednem mešanju pustimo namočeno od 5 do 10 
dni, nato pa jo precedimo v (temno) stekleničko in shranimo v temnem prostoru. 
  
In kako z naravnimi izvlečki nad bolezni zahodne civilizacije? V mislih imam predvsem povišan holesterol, motnje 
v spanju, prekomerno telesno težo, alergije, bronhialne motnje, astmo, povišan ali prenizek krvni tlak, 
neodpornost organizma, prebavne težave,… 
  
Za vsako od naštetih tegob imamo za vas v Normi rešitev: tinkture Soria Natural nudijo učinkovite in kakovostne 
izvlečke vseh vrst rastlin, ki zdravstvene nevšečnosti odpravijo na naraven način. 

Za vsako nevšečnost tinktura obstaja… 
  

Artičoka – uporaba pri slabem delovanju jeter, pri zlatenici, hepatitisu, pri povečanem holesterolu, pri 

pomanjkanju teka, pri napenjanju, pri glavobolu, pri bolečinah oči zaradi slabega delovanja jeter in pri zaprtju.   
  
Melisa – uporaba pri prebavnih motnjah, ki so živčnega izvora, prebavnim krčem, šumenju v ušesih, vrtoglavici, 

glavobolu, nespečnosti, palpitaciji, tesnobi in mentalni utrujenosti.     
  
Oljka – uporaba pri visokem krvnem tlaku, arteriosklerozi, pomaga pri lajšanju težav sladkorne bolezni.  

  
Rman – uporaba pri gastritisu, ranah na dvanajsterniku, pri notranjih krvavitvah, revmatizmu, boleči menstruaciji, 

hemoroidih in krčnih žilah.  
  
Česen kompleks – uporaba za vse vrste glist in črevesnih parazitov.  

  
Pegasti badelj – uporaba pri cirozi jeter, alkoholizmu, hepatitisu in nezadostnem delovanju jeter.  

  
To je le nekaj tinktur, ki ti jih nudimo v Normi. 
  
In ne pozabite: najpomembnejši element v vašem telesu je energija, ki daje naravno osnovo življenju. Glavni 

vzrok za večino bolezni, ki nas v življenju pestijo, se skriva v dejstvu, da smo pozabili, kako poslušati svoje telo. 
Zato ne ignorirajte majhnih »klicev na pomoč« in se s tem preventivno izognite bolezenskim stanjem! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.norma.si/prehrambeni-dodatki/izdelek/ekstrakt-naravni-pegasti-padelj
http://www.norma.si/prehrambeni-dodatki/izdelek/bio-tinktura-articoka-sorianatural-50-ml
http://www.norma.si/prehrambeni-dodatki/izdelek/bio-tinktura-melisa-sorianatural-50-ml
http://www.norma.si/prehrambeni-dodatki/izdelek/bio-tinktura-oljka-sorianatural-50-ml
http://www.norma.si/prehrambeni-dodatki/izdelek/bio-tinktura-rman-sorianatural-50-ml
http://www.norma.si/prehrambeni-dodatki/izdelek/bio-tinktura-cesen-kompleks-sorianatural-50-ml
http://www.norma.si/prehrambeni-dodatki/izdelek/ekstrakt-naravni-pegasti-padelj
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Tinktura artičoka SoriaNatural  
 

VEČ O IZDELKU 

 
 

Tinktura oljka SoriaNatural  
 

VEČ O IZDELKU 

 
 

Tinktura melisa SoriaNatural  
 

VEČ O IZDELKU 

 
 

Tinktura artičoka SoriaNatural  
 

VEČ O IZDELKU 

 
 

Tinktura česen kompleks 
SoriaNatural  

 

VEČ O IZDELKU 

 
 

Tinktura pegasti badelj 
SoriaNatural  

 

VEČ O IZDELKU 

http://www.norma.si/prehranska-dopolnila/izdelek/bio-tinktura-articoka-sorianatural-50-ml
http://www.norma.si/prehranska-dopolnila/izdelek/bio-tinktura-articoka-sorianatural-50-ml
http://www.norma.si/prehranska-dopolnila/izdelek/bio-tinktura-oljka-sorianatural-50-ml
http://www.norma.si/prehranska-dopolnila/izdelek/bio-tinktura-oljka-sorianatural-50-ml
http://www.norma.si/prehranska-dopolnila/izdelek/bio-tinktura-melisa-sorianatural-50-ml
http://www.norma.si/prehranska-dopolnila/izdelek/bio-tinktura-melisa-sorianatural-50-ml
http://www.norma.si/prehranska-dopolnila/izdelek/bio-tinktura-rman-sorianatural-50-ml
http://www.norma.si/prehranska-dopolnila/izdelek/bio-tinktura-rman-sorianatural-50-ml
http://www.norma.si/prehranska-dopolnila/izdelek/bio-tinktura-cesen-kompleks-sorianatural-50-ml
http://www.norma.si/prehranska-dopolnila/izdelek/bio-tinktura-cesen-kompleks-sorianatural-50-ml
http://www.norma.si/prehranska-dopolnila/izdelek/ekstrakt-naravni-pegasti-padelj
http://www.norma.si/prehranska-dopolnila/izdelek/ekstrakt-naravni-pegasti-padelj
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www.norma.si 

 

Ste v e-knjigi našli naravne rešitve za svoje 

težave? 

Bio izdelke in dodaten nasvet najdete v bio prodajalni Norma. 

Obiščite nas v bio prodajalni v Mariboru ali na spletni strani 

www.norma.si! 

 

Žolgarjeva ulica 18 
2000 Maribor 

T: 02/ 320 40 22 
F: 02/ 621 17 10 

M: norma@norma.si 

 

 

 

 

 

Vse pravice pridržane: Verasio d.o.o. 

http://www.norma.si/
http://www.norma.si/
mailto:norma@norma.si

