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Probiotični kompleks s 
prebiotiki združuje pet  
vrhunskih, varnih 
probiotičnih bakterij z 
edinstveno zmesjo 
fruktooligosaharidov, 
rožnega korena, rdeče 
pese, macesnovega 
arabinogalaktana ter 
stabiliziranih riževih 
otrobov. 

Kar seješ v črevo,
to žanje telo.
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Cenjeni bralci,
 

Foto: Urban Štebljaj

Že Hipokrat je zatrjeval, da lahko človekovo 
zdravje natančno opiše po tem, ko izve, kaj 
se dogaja v njegovem črevesju. In to je trdil 
v času, ko je bilo o črevesju bore malo zna-
nega. Danes bi ga opisala kot skritega, pre-
zrtega, vsemogočnega, mojstrskega, čudež-
nega, oživčenega, dolgega, velikega (preba-
vljamo namreč na skupni površini, ki je stok-
rat večja od naše kože), zavitega, nagrban-
čenega, zmožnega zaznavati naše notranje 
življenje, komunicirajočega z možgani ... In 
lahko bi dodala še vrsto pridevnikov. Dosti-
krat nas je celo sram tega, kaj se v njem do-
gaja. A dragi bralci, prebavni trakt je ne sa-
mo pomembna, temveč pravzaprav zelo sim-
patična stvar. Zato s to številko odstiramo tu-
di tabuje. Z Bristolsko lestvico blata vas želi-
mo spodbuditi, da preverite, kaj izloča vaše 
črevesje – tako po barvi kot strukturi –, saj 
je tudi to kompas našega zdravja in kazalnik 
stanja naše prebave.  

Večina imunskega sistema, kar 80 %, počiva 
prav v črevesju. Je tudi domovanje več kot 
dveh kilogramov bakterij, ki počnejo kopico 
koristnega. Raziskovanje vpliva črevesja na 
naše zdravje in počutje je ena najprodornej-
ših in hitro rastočih znanstvenih smeri na-
šega časa. Najnovejša znanstvena dognanja 
celo razkrivajo, da črevesje lahko imenuje-
mo kar naši drugi možgani. Vagusni živec je 

tista pretanjena »telefonska zveza«, poveza-
va, po kateri je mogoče medsebojno komu-
niciranje. »Možganom lahko o nas pripove-
duje zgodbe, o katerih se jim sicer nikoli niti 
sanjalo ne bi. Oči, ušesa, nos ali koža so pro-
ti črevesu palčki,« pomenljivo pravi Giulia 
Enders, avtorica knjige Čarobno črevesje. 

Tudi mi smo s tokratno številko Terranovi-
nih novic z različnimi strokovnjaki pokuka-
li v ta skrivnostni, čarobni svet mikrobiote. 
Prav ti mikroskopsko majhni organizmi, ki 
so naravno prisotni v našem telesu, so, kot 
dokazujejo številne raziskave, ključnega po-
mena za naše dobro počutje in celo dušev-
no zdravje. Zato ne pozabimo, da s svojim ži-
vljenjskim slogom in hrano lahko močno vpli-
vamo na pestrost našega notranjega mikro-
biotskega sveta. 

Potopili pa smo se, kot se za pomladno-po-
letno obdobje spodobi, ne zgolj v naše čre-
vesje, ampak tudi v podvodni svet. In to na 
vdih. S Samom Jerankom, svetovnim pod-
prvakom v prostem potapljanju, smo celo 
ugotovili, da se globoko pod morjem upo-
časni tudi prebava.

Katja
Katja Krasko Štebljaj,
urednica Terranova novic
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S prof. dr. Rokom Orlom smo se pogovarjali o pomenu in 
spreminjanju črevesne mikrobiote v različnih življenjskih obdobjih,  
o povezavi črevesja z možgani in o vplivu probiotikov na mikrobioto. 
Dr. Orel je predstojnik Kliničnega oddelka za gastroenterologijo, 
hepatologijo in nutricionistiko na Pediatrični kliniki Univerzitetnega 
kliničnega centra Ljubljana. Predava na Medicinski fakulteti in 
Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Sodeluje v več delovnih 
skupinah v sklopu Evropskega združenja za pediatrično 
gastroenterologijo, hepatologijo in prehrano (ESPGHAN) in je soavtor 
več mednarodnih smernic v gastroenterologiji in prehrani. Je izjemen 
strokovnjak za klinično uporabo probiotikov in prebiotikov ter že 
več kot desetletje direktor Inštituta za probiotike in funkcionalno 
hrano. Preučuje in svetuje na področjih, kjer je hrana pomembna 
sestavina ohranjanja zdravja in zdravljenja bolezni. 

Črevesna 
mikrobiota  
je za naše zdravje 
zelo pomembna
Katja Krasko Štebljaj 
Foto: Urban Štebljaj
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Vse bolezni se začnejo v črevesju. Tako 
je trdil že Hipokrat pred 2500 leti, ko še 
ni poznal anatomije črevesja, sploh pa 
še ni poznal pomena vseh bilijonov mi-
krobov, ki živijo v njem. Črevesje je to-
rej nekakšno središče telesa?
Težko rečem, da je črevesje središče te-
lesa, je pa zagotovo izjemno pomemben 
organ. Brez črevesja in prebavil žival-
ski ali človeški organizem ne more ob-
stajati. Hipokrat je prav tako rekel, da 
je hrana zdravilo, in tudi tu se ni uštel. 
Dandanes gre medicina tudi v to smer. 
Črevesje je prostor, kjer ne samo pote-
kata prebava in absorpcija hrane, am-
pak se v njem naše telo najbolj nepos-
redno srečuje z okoljem. In prav tega 
se premalo zavedamo. Črevesje ima 
še eno pomembno lastnost – selektiv-
no prepustnost. Skozi prebavila lahko 
dobivamo tisto, kar naše telo potrebu-
je, obenem pa v prebavni cevi zadržimo 
tisto, kar bi nam morebiti lahko škodo-
valo. Ti mehanizmi so zelo zapleteni in 
natančno nadzorovani. O črevesju zato 
rad rečem, da je podobno državni me-
ji. Ta ne sme biti neprepustna, kljub te-
mu pa želimo, da gredo ljudje čez mej-
ne prehode, kjer je nadzorovan prehod. 
Podobno je pri črevesju, sicer pride do 
t.  i. sindroma prepustnega črevesja. 
Vrsta raziskav nakazuje, da pre-
hranske navade in hrana za-
hodnega sveta vplivajo na 
črevesno bariero.

Dandanes pojmuje-
mo prebavila tudi 
kot življenjski pros-
tor bakterij in dru-
gih mikroorganiz-
mov. 
Res je. Samo v 1 
gramu črevesne vse-
bine desnega dela de-
belega črevesa, kjer so 
življenjske okoliščine za-

nje najugodnejše, naj bi bilo več bakte-
rij in mikroorganizmov, kot je ljudi na 
Kitajskem. Teh bakterijskih celic je vsaj 
toliko, kot je vseh drugih celic v našem 
telesu, medtem ko je bogastvo njihovih 
genov mnogokrat večje od bogastva na-
ših genov. Kadar govorimo o črevesnih 
mikroorganizmih, v glavnem govorimo 
o mikrobioti. Kadar govorimo o skupku 
vseh njihovih genov, pa govorimo o mi-
krobiomu, čeprav se pojma mikrobiota 
in mikrobiom dostikrat uporabljata tu-
di kot sinonima. Dandanes znanstveni-
ki vsak dan odkrivajo nove bakterije in 
bakterijske seve v človeškem organiz-
mu. Tako danes tudi že vemo, da ima-
jo te bakterije – kilogram in pol do dva 
kilograma jih imamo v vsakem od nas – 
za naš organizem, zdravje in fiziologijo 
silno pomembno vlogo. Nekateri jih ce-
lo imenujejo poseben organ v našem te-
lesu. Bakterijska mikrobiota je izjemno 
pomemben regulator delovanja imun-
skega sistema in tudi drugih sistemov 
v telesu. Čedalje več vemo o tem, kako 
mikrobiota vpliva tudi na naš živčni sis-
tem. Ko pa pridemo na področje virusov 
v črevesju, je naše znanje oz. vedenje o 
tem veliko manjše. 

Poseljevanje otrokovega črevesa se 
začne že ob rojstvu. Kako se 

torej črevesna mikrobio-
ta otrok, rojenih vagi-

nalno, razlikuje od 
tistih, ki so rojeni 

s carskim rezom? 
Kako te razli-
ke pozneje vpli-
vajo na njihovo 
zdravje?
Na to, kakšno 
mikrobioto bo-

mo imeli v živ-
ljenju, v glavnem 

vpliva, kakšna mi-
krobiota bo v zgod

Kadar 
govorimo o 

črevesnih mikroorganizmih, 
v glavnem govorimo o 

mikrobioti. Kadar govorimo o 
skupku vseh njihovih genov, pa 

govorimo o mikrobiomu, čeprav se 
pojma mikrobiota in mikrobiom 

dostikrat uporabljata tudi 
kot sinonima.
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Tako 
danes tudi že 

vemo, da imajo te bakterije 
– kilogram in pol do dva 

kilograma jih imamo v vsakem od 
nas – za naš organizem, zdravje in 
fiziologijo silno pomembno vlogo. 

Nekateri jih celo imenujejo 
poseben organ v našem 

telesu. 

njem obdobju življenja 
rojstvu poselila naša 
prebavila. Raziskave 
so pokazale, da se 
začne prvenstve-
no poseljevanje 
črevesja že v ma-
ternici. Ti mi-
krobi pridejo v 
plod prek mami-
nih prebavil, ust, 
nožnice, vendar ne 
kar sami. Zelo ver-
jetno jih izberejo ce-
lice imunskega sistema, 
ki so zelo mobilne. Potuje-
jo po telesu, gredo tudi v poste-
ljico in po popkovnici pridejo do otro-
ka. Naselijo se v delih, kjer živijo bak-
terije – v prebavilih. Količine so resda 
majhne, ne pa nepomembne, saj se že 
med plodovim zorenjem začnejo obli-
kovati oz. programirati vsi organski 
sistemi. Danes vemo, da z dajanjem do-
ločenih bakterij nosečnicam lahko dol-
goročno vplivamo na zdravje njihovega 
otroka. Že bakterije, ki jih dobivajo no-
sečnice, lahko vplivajo na programira-
nje sistemov, npr. imunskega, pri otro-
ku, ki se še ni rodil. Veliko večja količi-
na bakterij se nato naseli v naše črevo 
med porodom. Otrok potuje skozi po-
rodni kanal, nožnico, ki je bogato kolo-
nizirana z drugačno mikrobioto, kot je 
v črevesju. Porod tudi ni sterilen. Ot-
rok lahko čofne v mamino blato in tudi 
tako dobi začetne porcijo mamine mi-
krobiote. Potem se kolonizacija preba-
vil nadaljuje. Vemo, da so bakterije, ki 
pridejo v črevesje, tudi v mlečnih žle-
zah, v maminem mleku. Tako otrok tu-
di z njim dobiva manjše količine živih 
bakterij. In seveda se mikrobiota ob-
likuje tudi iz okolja – od drugih ljudi, 
predmetov … Carski rez v nasprotju z 
vaginalnim porodom poteka v sterilnih 
okoliščinah, otrok se rodi skozi trebuh. 

Ugotovili so, da je v prvi 
mikrobioti otroka, ro-

jenega s carskim re-
zom, tudi velik del 

mikrobiote mami-
ne kože, a pest-
rost teh bakterij 
je manjša kot pri 
vaginalnem poro-
du. Še veliko več-
ji problem kot car-

ski rez pa je za do-
jenčkovo mikrobi-

oto bolnišnično oko-
lje. Če se otroci zdravijo 

v bolnišnicah, oddelkih za 
intenzivno terapijo, tam vlada-

jo drugačne razmere – veliko je bolnih, 
prisotnih je veliko razkužil, antibioti-
kov … Tako okolje razvije svojo lastno 
zelo čudno mikrobioto, ki jo vsi ome-
njeni dejavniki selekcionirajo. Tako se 
otrokovo črevesje kolonizira tudi z ne-
čim, kar zagotovo ni dobra popotnica 
za nadaljnje zdravo življenje. 

Ali se mikrobiota dojenih otrok loči od 
otrok, hranjenih z mlečnimi formula-
mi, saj so tudi v materinem mleku po-
membne bakterije?
V materinem mleku so resda bakterije, 
a še pomembnejše je, da so v njem tu-
di druge sestavine, predvsem oligosa-
haridi materinega mleka, ki so ideal-
na hrana za nekatere zdravju koristne 
bakterije. Prav ti pripomorejo k temu, 
da se mikrobiota dojenih otrok tako iz-
razito razlikuje od mikrobiote nedoje-
nih otrok. V zadnjih nekaj letih so v 
najbolj vrhunski industriji prehranskih 
formul razvili nekatere oligosaharide 
humanega mleka in jih že dodajajo v 
otroške formule. Tako imajo lahko tudi 
otroci, hranjeni s temi mlečnimi formu-
lami, bistveno bolj podobno mikrobio-
to dojenim otrokom, zato imajo denimo 
manj okužb kot otroci, ki so hranjeni z 
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navadnimi formulami. Te sestavine na-
mreč še pomembneje vplivajo na pozi-
tivno selekcijo zdravih vrst bakterij v 
otrokovem črevesju. 

Kako s hrano vplivamo na sestavo naše 
mikrobiote?
Prav hrana je verjetno eden glavnih de-
javnikov, ki vplivajo na to, kakšno mikro-
bioto imamo. Vemo, da je od prevladu-
joče vrste hrane odvisno razmerje med 
posameznimi skupinami bakterij. Tako 
imajo na primer ljudje, ki jedo veliko 
ogljikovih hidratov in vlaknin, dru-
gačno mikrobioto od tistih, ki je-
do veliko maščob ali beljakovin. 
Večje skupine hranil zagotovo 
vplivajo na naš mikrobiom. Za-
to je naša mikrobiota odvisna 
od tega, kaj jemo.

Lahko sploh ločimo oz. govori-
mo o zdravi in nezdravi mikrobi-
oti? Kako nanjo vplivajo tudi anti-
biotiki?
Precej težko je reči, katera mikrobiota je 
idealna, normalna, torej  zdrava, in kate- 
ra je nezdrava. To področje se ogromno 
razis kuje, a natančnih ugotovitev še ni. 
Zato ne moremo z gotovostjo reči, da 
je neki mikrobiom zdrav ali da bo pos-
ledica nekega mikrobioma zaradi nje-
govih značilnosti pojav te in te bolez-
ni. Vemo namreč, da se ljudje izjem no 
razlikujemo v sestavi mikrobiote, celo 
do 90  %, kar je silno nenavadno. Na 
mikrobioto res vplivajo različne bolez-
ni, zdravila, predvsem antibiotiki, ki so 
namenjeni temu, da bi pobili bakterije, 
ki so povzročile bolezen. Ker ima mno-
go antibiotikov t. i. širok spekter delo-
vanja, poleg bakterij, ki jih želimo uni-
čiti, pobijejo še množico drugih bakte-
rij, ki pa niso škodljive oz. so lahko ce-
lo koristne. Če se izrazim po vojaško, 
antibiotiki naredijo v črevesju še ve-
liko kolateralne škode. Antibiotiki ze-

lo zmanjšujejo pestrost mikrobiote, na 
drugi strani pa se nam veča nabor ge-
nov za odpornost proti antibiotikom. 
Dokazano je, da ta sprememba v pe-
strosti in raznovrstnosti mikrobiote po-
membno vpliva na komunikacijo bakte-
rij z našimi celicami, zato imajo ljudje, 
ki so večkrat jemali antibiotike, sploh 
v zgodnjem otroštvu, ko se naši siste-
mi še nastavljajo, programirajo, pozne-
je celo vrsto kroničnih težav, imunsko 

pogojenih bolezni, kot so aler-
gije, avtoimunske bolez-

ni, presnovne bolezni, 
kot sta sladkorna bo-

lezen ali metabolič-
ni sindrom itd.

Se črevesna mikro-
biota spreminja tu-
di s staranjem?

Otrokova mikrobio-
ta se precej intenziv-

no spreminja do treh, 
petih let starosti. Potem 

postane, če se z nami ne doga-
ja nič posebnega, razmeroma stalna. 
Seveda pa so znotraj te stalnosti niha-
nja iz ure v uro. Mikrobiota je namreč 
odvisna od tega, kaj pojemo, od bolez-
ni, zdravil … Če drastično spremenimo 
prehranske navade, način fizične aktiv-
nosti ali okolje, v katerem živimo, pa 
lahko pride tudi do večjih sprememb 
mikrobiote. Nato se mikrobiota začne 
spreminjati na stara leta, a ne vemo na-
tančno, zakaj. Predvidevamo, da spre-
membe nastanejo, ker se starejši hra-
nijo drugače, starajo se različni siste-
mi v telesu. Sestavo mikrobiote delo-
ma nadzira tudi naše telo, naš imunski 
sistem. Slednji pri starem človeku ne 
deluje več enako dobro, čemur rečemo 
imunsko staranje. Tako je mikrobiota 
starejših siromašnejša, v njej začnejo 
prevladovati nekatere bakterije, ki ni-
so tako dobre za zdravje. 

Izsledki 
najsodobnejših 

raziskav potrjujejo, da 
z vplivi na mikrobioto 

vplivamo tudi na 
živčni sistem.
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Sodobne raziskave ugotavljajo, da sta-
nje mikrobioma vpliva tudi na duševno 
zdravje. Vse bolj se izpostavlja poveza-
va med možgani in črevesjem, ki med-
sebojno komunicirata. Črevesje je s tem 
dobilo nov pomen, pravijo mu celo dru-
gi možgani. 
Še preden smo natančno vedeli, kakšna 
je vloga mikrobiote, so znanstveniki pre-
poznavali povezavo med črevesjem, pre-
bavili in možgani. Že sami pri sebi vemo, 
da imamo, kadar smo v stresu, različno 
intenzivne prebavne simptome. Naši od-
govori na stres se zrcalijo tudi v delova-
nju naših prebavil. To pomeni, da signali 
iz možganov prehajajo v prebavila, torej 
so med njima živčne povezave. Prebavi-
la so bogato oživčena, zato prihajajo si-
gnali tudi iz njih v možgane, a se tega ne 
zavedamo. Če pride do disfunkcije na tej 
osi, pa začnejo ljudje nekatere dogod-
ke, na primer pretakanje v črevesju, ču-
titi kot boleče, neprijetne, in se jih tako 
zavedajo. Mikrobiota prav tako komuni-
cira s celicami živčnega sistema, nepos-
redno, še bolj pa posredno, in to prek 
črevesnih celic, imunskih celic …, ter ta-
ko tudi vpliva na živčni sistem – najprej 
lokalni črevesni živčni sistem, potem pa 
prek njega na naš osrednji živčni sistem. 
Izsledki najsodobnejših raziskav potrju-
jejo, da z vplivi na mikrobioto vplivamo 
tudi na živčni sistem. Veliko se 
raziskuje o vplivu mikrobi-
ote tako na nekatere bo-
lezni živčevja, kot sta 
Alzheimerjeva in Par-
kinsonova bolezen, 
kot tudi na duševne 
motnje in bolezni – 
na depresijo, tes-
nobnost, shizofre-
nijo … Še zanimi-
vejše pa je – a je še 
v raziskovalnih po-
vojih –, ali lahko z in-
tervencijami v mikrobi-

oto izboljšamo tudi nevrološke bolezni 
ali na drugi strani naš performans živč-
nega sistema. Nimamo še zanesljivih 
odgovorov na primer na vprašanje, ali 
bi nam pri depresiji lahko pomagal toč-

no določen sev probiotikov. Ne-
katere raziskave, v katerih 

so s specifičnimi probio-
tiki določen čas treti-

rali testno skupino in 
je druga skupina do-
bivala placebo, obe 
pa sta bili izpostav-
ljali stresu, so ugo-
tovile, da se je tis-
ta skupina, ki je 
dobivala probioti-

ke, odzvala z bistve-
no manjšim stresnim 

odzivom.

Učinki probiotika 
so seveda vezani na 

njegove mehanizme delovanja 
– ti pa se ločijo od seva do 
seva. Ni pomembno le, da 
vzamemo določeno vrsto 
probiotikov, ampak celo, 

kateri sev.
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Že enajsto leto vodite tudi Inštitut za 
probiotike in funkcionalno hrano. Kako 
bi iz dolgoletnega preučevanja probioti-
kov opisali njihovo delovanje na čreves-
je in njegovo mikrobioto ter kakšne so 
njihove koristi?
Znanstveno področje raziskovanja pro-
biotikov se je razmahnilo v zadnjih 30 
letih. Danes vemo o njih že zelo veliko. 
So specifični mikroorganizmi, ki imajo, 
če jih vzamemo v zadostni količini, ko-
ristne učinke na zdravje. Rad bi pouda-
ril, da je ključen izraz specifičen pro-
biotik. Izraz probiotik se namreč veli-
kokrat zlorablja. Ljudje si tako predsta-
vljajo, da je velika večina predstavni-
kov iz rodov bifidobakterij in la-
ctobacilov, torej mlečnoki-
slinskih bakterij, probio-
tikov, a v resnici ni ta-
ko. Načeloma jih je si-
cer zelo malo škodlji-
vih, velika večina pa 
tudi ni posebno ko-
ristnih. Med probio-
tiki se celo najdejo 
kakšni sevi iz rodov 
bakterij, v katerih 
prevladujejo bakteri-
je, ki povzročajo precej 
hude bolezni – npr. sevi 
Escherichie coli, ki so pro-
biotični. Učinki probiotika so se-
veda vezani na njegove mehanizme de-
lovanja – ti pa se ločijo od seva do seva. 
Ni pomembno le, da vzamemo določe-
no vrsto probiotikov, ampak celo, kateri 
sev. Kaj je sev, bi laiku najlažje pojasnil 
s primerjavo, da je to nekaj podobnega 
pasmi pri živalih ali sorti pri rastlinah. 
Ker se bakterije ne razmnožujejo spol-
no, ampak z deljenjem, so sevi v res-
nici kloni, zato so vsi predstavniki ene-
ga seva gensko identični. Danes čeda-
lje bolj prepoznavamo, kaj je pomembno 
pri mehanizmih delovanja posameznih 
sevov, kaj so njihovi sestavni deli. Obe-

nem ne obstaja probiotik, ki bi bil koris-
ten za vse, ampak moramo za vsak na-
men znati izbrati pravi probiotik, pravi 
sev ali kombinacijo sevov, če želimo ko-
ristne učinke. 

Bi lahko posplošeno rekli, da probiotiki 
delujejo podobno kot tarčna zdravila?
Po svoje so res tarčni, vendar bi bil iz-
raz tarčen zanje pretiran. Je pa primer-
java z zdravili sicer zelo dobra. Če vza-
memo npr. aspirin, nam bo pomagal pri 
glavobolu, če imamo čir na želodcu, pa 
nam ne bo pomagal. Zato moramo pri 
probiotikih izbrati pravega za pravi na-

men. Tu je pomembno znanje, da lah-
ko pridemo do pravilnega odgo-

vora. Znanstveniki ves čas 
iščejo nove seve bakte-

rij, raziskujejo njiho-
ve lastnosti in me-
hanizme delovanja; 
tako najdejo take, 
ki bi morda lahko 
bili učinkoviti pri 
preprečevanju ali 
zdravljenju bolezni. 

S kliničnimi poskusi 
na ljudeh se nato pre-

veri, ali imajo določeni 
sevi res določene učinke. 

In šele če več raziskav doka-
že, da bomo zaradi jemanja dolo-

čenega seva v taki in taki količini verje-
tno olajšali na primer infekcijsko drisko 
in jo skrajšali, lahko učinkovanje potrdi-
mo. Raziskave tako lahko na primer po-
kažejo tudi, kako določen sev vpliva na 
naš imunski sistem. Če bomo jemali ta 
sev v jesenskozimskih mesecih, imamo 
statistično gledano npr. 50 % manj ver-
jetnosti, da zbolimo za prehladom. To 
so potem verodostojni izsledki raziskav.

V mednarodnih strokovnih skupi-
nah, v katerih tudi sam sodelujem, zbe-
remo vse te raziskave, jih klinično oce-
nimo, statistično analiziramo in na pod-

Ne obstaja 
probiotik, ki bi bil 

koristen za vse, ampak 
moramo za vsak namen znati 

izbrati pravi probiotik, 
pravisev ali kombinacijo 
sevov, če želimo koristne 

učinke
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Trajanje jemanja 
probiotikov je odvisno 

od namena jemanja. Veliko 
večino probiotikov je priporočljivo 
uživati toliko časa, kolikor želimo 

imeti njihove učinke. Ko jih 
namreč nehamo jemati, se bodo 

razmeroma hitro izčistili 
iz črevesja. 

lagi tega potem izdela-
mo priporočila, kateri 
probiotik uporabljati 
za neki namen. Mo-
ramo pa vedeti, da 
so trdnosti teh pri-
poročil za različne 
namene zelo raz-
lične. Včasih – ko je 
narejenih veliko ka-
kovostnih raziskav, 
ki so dale podobne re-
zultate – je to trdno do-
kazano, velikokrat pa naj-
demo le posamezno raziska-
vo z uporabo specifičnega seva ali 
kombinacije pri neki indikaciji ali pa re-
zultati več raziskav niso enoznačni; tak-
rat lahko rečemo le, da se nakazuje ne-
ka možnost, da ima neki probiotik pri tej 
in tej indikaciji neko potencialno korist. 

Kako pomembno je pri učinkovitosti 
probiotikov trajanje njihovega jemanja?
Trajanje jemanja probiotikov je odvisno 
od namena jemanja. Veliko večino pro-
biotikov je priporočljivo uživati toliko 
časa, kolikor želimo imeti njihove učin-
ke. Ko jih namreč nehamo jemati, se bo-
do razmeroma hitro izčistili iz črevesja. 
Ne bodo ga trajno kolonizirali. Ko to-
rej prenehamo jemati probiotike, njihov 
učinek v kratkem času zvodeni. Če želi-
mo na primer izboljšati odpornost pro-
ti sezonskim virusnim okužbam, jih je 
priporočljivo jemati ves čas sezone teh 
obolenj. Če bomo na drugi strani dobili 
drisko, jih bomo jemali le nekaj dni, ko-
likor običajno traja driska. Pri sindro-
mu razdražljivega črevesja pa želimo s 
probiotiki blažiti simptome. Ker vemo, 
da motnja traja leta, bomo tudi probio-
tike jemali leta, če bomo želeli imeti nji-
hove učinke.

Kaj pa izobraževalna dejavnost vaše-
ga Inštituta za probiotike in funkcio-

nalno hrano danes? 
Ali lahko to poč-

nete tudi v času 
pandemije covi-
da-19?
Še danes so 
probiotiki in 
hrana pomem-
ben del tega, 
kar raziskujem 

in predavam. 
Pred leti smo na 

inštitutu izdali tu-
di mednarodni učbe-

nik o probiotikih za stro-
kovnjake. Tam smo obdela-

li vsa področja probiotikov s stališča 
praktične uporabe za praktične name-
ne. Poleg svojega rednega dela pediatra 
gastroenterologa in predstojnika oddel-
ka na pediatrični kliniki v svojem »pros-
tem času« na inštitutu organiziram stro-
kovne dogodke, izobraževanja s področ-
ja gastroenterologije, imunologije, pre-
hrane za različne skupine strokovnja-
kov, zdravnike, farmacevte, klinične di-
etetike itd. Poudarki so na znanjih in 
veščinah, ki pridejo prav pri vsakda-
njem delu z bolniki. Izobraževanje mo-
ra biti namreč namenjeno slušateljem 
in ne predavateljem. V času epidemije 
smo te dogodke iz realnega sveta pre-
stavili v navideznega, se pravi na splet. 
V našem malem televizijskem studiu de-
lamo prave izobraževalne oddaje. Ugo-
tavljam, da prav uživam tudi v vlogah 
scenarista, režiserja, celo moderatorja 
teh oddaj – a saj sem deloma to počel 
že na kongresih, ki smo jih organizira-
li. Znanje je treba podati na uporaben 
in zanimiv način, zato strokovna sreča-
nja rad popestrim tudi s skeči, glasbe-
nimi točkami in drugimi zabavnimi vlož-
ki. Če stroko, znanost predstaviš tako, 
je lahko zelo zabavna, ljudje pa bolje ra-
zumejo in si zapomnijo tudi strokovno 
vsebino. ●
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mag. sci. Martina Puc, 
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Harmonično so bivanje



15

Že skrb za redno in uravnoteženo pre-
hrano, ki našemu telesu zagotavlja do-
volj ustrezno uravnoteženih makro in 
mikrohranil v pravi obliki, je v praksi mo-
rebiti zahtevno vprašanje, na katero si 
lahko pomagamo odgovoriti tudi s pre-
hranskimi dopolnili. Ta so namreč živila 
v skoncentrirani obliki. Slednja dopolni-
jo našo siceršnjo prehrano, ki je iz kate-
rih koli vzrokov premalo zadostna oziro-
ma neuravnotežena. 

Tako kot si pozimi pomagamo z vlože-
no ali zamrznjeno zelenjavo, lahko izbe-
remo tudi kapsule s koncentriranimi ma-
ščobnimi kislinami omega3, če rib ne je-
mo redno ali dovolj pogosto. Poleg sebe 
pa naj bi prehranjevali tudi svoje »sosta-
novalce«, različne mikroorganizme, ki z 
nami sobivajo vse naše življenje na raz-
ličnih delih našega telesa, npr. na koži 
ali v črevesju.

Smo to, kar zaužijemo
Vse, kar zaužijemo, in način, kako in kdaj 
zaužijemo, vpliva tako na nas kot tudi na 
naše sostanovalce v črevesju. Koliko ze-

Harmonično so bivanje
Kako izbrati probiotike
Ljudje imamo različne prehranske navade, ki izhajajo iz različnih prepričanj 
o tem, kaj je zdravo, omejitev, kdaj in kam gremo lahko na malico, razlik v 
znanju in razumevanju prehrane ter iz tega, kaj si sploh lahko privoščimo. 
Nekateri med nami tako vsakodnevno izbirajo med vegetarijanskimi, 
brezglutenskimi in drugimi kuhanimi obroki, ki spremljajo svežo zelenjavo 
in sadje, spet drugi si čez dan težko privoščijo kaj več kot sendvič. Ste se, 
recimo, kdaj vprašali, kako malicajo reševalci?
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lenjave zaužijemo, ali jemo dovolj pres-
ne hrane, koliko je kuhane hrane, kako 
so obroki razporejeni čez dan, so nekateri 
primeri takih vplivov. Pri tem pa še dodat-
no vnašamo nove prebivalce v prebavno 
cev, saj zdrava hrana navadno ni sterilna. 
Prej gre za to, koliko katerih mikroorga-
nizmov s hrano zaužijemo in kateri bodo 
preživeli ter se dovolj namnožili, da bodo 
njihove kolonije vplivale na nas kot njiho-
vega gostitelja. Nekatere mikroorganiz-
me sicer uporabljamo v procesih pridela-
ve nekaterih živil, a preden jih zaužijemo, 
marsikatere tudi neusmiljeno uničimo. Po-
mislite samo na kvasovke v kruhu. Neka-
tera živila pa žive mikroorganizme vsebu-
jejo kot njihov pomemben sestavni del. Ti 
se z veseljem naselijo v nas in z nami so-
bivajo. Pri tem vplivajo na naše fiziološke 
ali celo patofiziološke procese.

Kakovost prehranskih dopolnil 
ocenjujemo s celovitim vpogledom 
v postopke izdelave
Postopek predelave živila je tisti, ki pre-
cej vpliva, katere mikroorganizme konč-
ni izdelek vsebuje, ali so živi in koliko jih 
je. Tako se recimo zelje, ki ga kisamo »na-
ravno«, ko ga osoljenega pustimo, da se 
v njem v primernih razmerah razmnožijo 

prisotni mikroorganizmi, razlikuje od ze-
lja, ki ga okisamo s kisom. Podobno reci-
mo velja za jogurte oziroma mlečne na-
pitke. Da opredelimo kakovost končnega 
izdelka, potrebujemo informacijo o upo-
rabljenem postopku in surovinah, kar je 
pri živilih povsem običajno. Vsi radi pog-
ledamo, v kakšnih kleteh zori vino, kako 
sirarji poskrbijo, da se na sirih ohrani le 
prava plesen, ter preverimo, ali z noga-
mi tlačijo naribano zelje. Mikroorganiz-
me, ki so sicer dobrodošli sostanovalci v 
našem črevesju, imenujemo tudi probio-
tiki in jih lahko zaužijemo tudi s prehran-
skimi dopolnili v koncentrirani obliki. Po-
dobno kot pri drugih živilih lahko kako-
vost prehranskih dopolnil ocenjujemo s 
celovitim vpogledom v postopke izdela-
ve. Tako razberemo, katere mikroorga-
nizme vsebujejo, ali so živi in koliko jih 
je. Pomembno pa je tudi, kako za zauži-
te probiotike sami poskrbimo, ker bodo 
le živi in hranjeni mikroorganizmi tudi v 
resnici naši sostanovalci.

Pazite na hrambo probiotikov
Na probiotične kulture recimo vplivamo 
z večkratnim drastičnim spreminjanjem 
temperature in embalažo. Primer tovr-
stnega hitrega staranja je recimo izme-

njujoče se shranjevanje v hla-
dilniku in v avtu na soncu. Prav 
tako odsvetujemo shranjevanje 
probiotikov v bližini štedilni-
ka ali na oknu. K večji stabilno-
sti pripomore steklena embala-
ža, prav tako skrbno zapiranje 
po vsaki uporabi. A še pomemb-
nejše je, da sostanovalcem iz-
razimo primerno dobrodošlico, 
in še preden pridejo, »pospra-
vimo« naše črevesje. Če ga me-
hansko »očistimo« z ustreznim 
vnosom prehranske vlaknine, 
preden začnemo jemati probi-
otične kulture, se bodo zaužiti 
mikroorganizmi lažje razmnoži-

Šest nivojev kakovosti  
za preverjanje kakovosti 
probiotikov po IRRK standardu
Inštitut za raziskave in razvoj kakovosti (IRRK) 
oceni, ali je izdelek s probiotiki skladen z omenje-
nim standardom na podlagi predložene dokumen-
tacije. Če je ocena pozitivna za vseh šest nivojev 
kakovosti, izdelek dobi oznako IRRK o skladnosti. 
Prepoznali jo boste po značilno zeleni barvi podo-
be stilizirane glave kravice in lestvico šestih barv-
nih krogcev iste barve, ki simbolizirajo skladnost z 
vsemi šestimi nivoji preverjanja kakovosti po stan-
dardu IRRK.
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li in poselili naše črevesje v novem ravno-
težju ter izrinili kolonije tistih mikroorga-
nizmov, ki nam morebiti povzročajo teža-
ve. Postrezimo jim s prebiotiki, hrano za 
probiotike. Uživanje probiotikov tik pred 
obrokom je zato bolj smiselno kot med 
dvema obrokoma na tešče. 

Na trgu je veliko različnih izdelkov z 
mikroorganizmi, za katere se boste po-
gosto odločili preprosto zato, ker vam 
prija njihov okus. Ko si predstavljamo ob-
rok s kislim zeljem, prva slika tega obro-
ka tako verjetno ni tabela s sevi in števi-
lom mikroorganizmov na krožniku s tem 
živilom. Običajne vloge probiotikov v čre-
vesju se posledično začnemo zavedati še-
le, ko že nekaj časa ni izpolnjena. Sim-
bioza je namreč kompleksno razmerje 
in marsičesa o vplivu probiotikov na na-
še zdravje še ne vemo. Vemo pa, da smo 
prilagojeni na sobivanje z njimi in da ne 
živimo s sterilnim črevesjem. Vemo, da 

nam nekatere vrste in sevi škodujejo, za-
to so nadzorni mehanizmi za varnost ži-
vil na trgu oblikovani tako, da se prepre-
čuje njihovo uživanje. Odsotnost patoge-
nih organizmov je ena od temeljnih zah-
tev za varnost vsakega živila. 

Bistveni so zadostno število 
mikroorganizmov, njihova živost 
in dovolj dolgo uživanje v zadostni 
koncentraciji
Ker je črevesna mikrobiota pri vsakem 
človeku malo drugačna, prehranska do-
polnila vsebujejo več različnih sevov pro-
biotičnih mikroorganizmov. Na posame-
zni sev se lahko različno odzivamo. Se-
vi istovrstnih mikroorganizmov se tu-
di sicer med seboj dovolj razlikujejo, da 
je pomembno, da so na izdelku navede-
ni. Zgolj navedba »probiotična mešani-
ca« ali »kultura« je nepopolna informaci-
ja – kot bi na vinu pisalo »rastlinska pija-
ča«. Pomembno je, da zaužijete zadostno 
število mikroorganizmov, zato je bistve-
na navedba števila mikroorganizmov, in 
ne njihove mase. Obenem je pomembno, 
da so ti mikroorganizmi živi oziroma vi-
abilni. Predvsem pa je odločilno, da jih, 
ko je njihovo število ali razmerje v vašem 
črevesju porušeno, uživate dovolj dolgo v 
zadostni koncentraciji. Vzrok za obstoje-
če stanje je zlahka življenjski slog, ki je 
ustvaril neprimerne življenjske razmere 
za mikroorganizme, ki se v našem čreves-
ju obnašajo kot gostje in ne kot vanda-
li. Zato je potrebne precej vztrajnosti pri 
jemanju. Probiotike je treba uživati do-
volj dolgo, da osvojijo črevesje in izžene-
jo morebitne nepridiprave, zato naj vam 
ne ostaja le na pol izpraznjena embala-
ža. Pravo merilo časa potrebnega jema-
nja probiotikov so tedni, lahko tudi me-
seci. Ko se ponovno vzpostavi simbioza, 
pa svoje sostanovalce primerno gostite 
s primerno raznovrstno in uravnoteženo 
prehrano. In ne pozabite, pogostitev so 
zanje prebiotiki oziroma vlaknine. ●



TIP 1
Blato v obliki posameznih 
bobkov (zaprtje).

TIP 5
Mehki, zamejeni 
formirani kosi 
blata.

TIP 6
Kašasto blato, 
robovi niso 
omejeni.

Kakci nimajo vsi 
enakega vonja, 

temveč je ta precej 
odvisen od prehrane 

posameznika. 
Nekatera obolenja 

lahko ojačajo smrad 
blata.
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Bristolska  
lestvica blata
Vsi kakamo, a se o tem ne pogovarjamo. Tabu je 
tolikšen, da celo zdravniki bolj redko preverjajo strukturo 
in konsistenco blata, čeprav je to lahko zelo koristno 
diagnostično sredstvo.

Britanski zdravnik Ken Heaton je leta 
1997 z bristolsko lestvico trdote blata 
želel spodbuditi in olajšati komunikaci-
jo med pacienti in zdravniki. Danes se za 
analizo uporabljajo tudi druge lestvice, 
a bristolska različica je gotovo najslav-
nejša in uporabnikom najprijaznejša ter 
povzroča najmanj zardevanja.

Na strukturo in konsistenco blata 
lahko vplivata prehrana in zdravje pre-
bavil. Pri blatu v obliki bobkov (tip 1) 
lahko posumite na prenizek vnos vlak-
nin, zmanjšano izločanje encima laktaze 
ali na čezmerno razrast bakterij v tankem 
črevesju (SIBO). Če si največkrat ogle-
dujete v klobaso sprijete bobke, razmis-
lite, ali res popijete dovolj tekočine in po-
jeste dovolj zelenjave. O odlični prebavi 
priča vsakodnevni materialni dokaz tipa 
3 in tipa 4. Na posvet pri zdravniku pa 
se le naročite, če je vaše blato večinoma 
brez jasno omejenih robov, mastno in ga 
iz WC školjke lahko spravite samo s po-
močjo krtačke ali kadar odvajate tekoče 
blato (tipi 5, 6, 7). Normalno blato je ve-
činoma svetlo do temno rjave barve. Po-
sebno pozornost strokovnjaka potrebuje 
tudi blato sive ali črne barve ter blato, v 
katerem je veliko sluzi ali sveže krvi. ●



Določen tip blata nam 
lahko pove, kako počasi 

potujejo skozi naše črevo 
neprebavljive sestavine 

hrane. Pri tipu 1 potrebujejo 
prebavni ostanki tudi do 

100 ur (zaprtje), pri tipu 7 
(driska) kvečjemu okoli  

deset ur.

TIP 2
V klobaso sprijeti bobki.

TIP 4
Mehka klobasa z gladko površino.

TIP 3
Klobasa  
z razpokami  
na površini.

TIP 7
Tekoče 
blato

Mastno blato, ki 
plava na vodi, je 
lahko posledica 

neprebavljenih maščob. 
V tem primeru je treba 

oceniti delovanje 
žolčnika in trebušne 

slinavke.

Priporočila pri 
ekstremnih stopnjah 
bristolske lestvice
Idealna konsistenca blata je tipa 3 ali 4, pri 
drugih tipih na lestvici moramo nekaj ukreniti.

TIP 1 pomeni zelo trdo blato v obliki bobkov. 
Priporočilo: uživanje netopnih vlaknin in teles-
na aktivnost. Poskusite tudi s spremenjenim 
položajem na straniščni školjki oziroma iska-
njem bolj učinkovite »odvajalne poze«.

TIP 7 pomeni tekoče blato oziroma drisko. Naj-
pogostejši razlogi zanj so okužbe z bakterija-
mi, virusi ali paraziti. Če se v blatu pojavi sluz, 
je treba izločiti tudi morebitno vnetje, prehran-
ske alergije in druge bolezni prebavil. Ob driski 
vedno poskrbite za večji vnos tekočine in za-
užijte več topnih vlaknin, ki bodo nase vezale 
vodo in pripomogle k bolj kompaktni strukturi 
blata. Redno odvajanje tekočega blata zahteva 
zdravniško obravnavo. 

19

Bristolska  
lestvica blata
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Katja Krasko Štebljaj
Foto: arhiv Samo Jeranko

Pri prostem 
potapljanju se telo 

povsem 
nezavedno 
sprosti
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Samo Jeranko pravi, da ima vsak izmed nas v sebi zapisan gen za 
aktivacijo potapljaškega refleksa. Da se v vsakem izmed nas skriva 
delfin, le prebuditi ga je treba. Sam ga je prebudil že kot mlajši 
deček, ko je treniral plavanje. Ljubezen do vseh voda in ribolova je 
prerasla v strast do prostega potapljanja in podvodnega ribolova. 
Jeranko je eden najboljših prostih potapljačev na svetu, večkratni 
svetovni podprvak in državni rekorder. Njegovi dosežki pa niso 
omejeni le na tekmovalne rezultate, saj je tudi mednarodno priznan 
inštruktor in trener prostega potapljanja, ki postavlja nove standarde 
učenja potapljaških prvin. Ko sleče potapljaški neopren, se še bolj 
zasvetijo njegovi značilni kodri in prekrasni značaj.

Pri prostem 
potapljanju se telo 

povsem 
nezavedno 
sprosti
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Nekateri govorijo o občutku svobo-
de, odklopu misli, pretočnosti, skrat-
ka o občutkih, ki jih na kopnem tež-
ko (ali težje) doživimo. O čem govori-
mo, ko govorimo o prostem potaplja-
nju, če parafraziram slavno dramsko 
predstavo?
Vsekakor gre za neverjetno lepo kombi-
nacijo doživetja narave in polne prisotno-
sti v trenutku. Če temu dodamo še tišino 
in možnost premikanja v tridimenzional-
nem prostoru, dobimo zares lepo doživet-
je. Marsikaterega od teh občutkov doživi-
mo tudi sicer med aktivnostmi, ki so nam 
ljube. Vseeno pa prisotnost in aktivacija 
potapljaškega refleksa v vodi povzroči, da 
se tudi na fizični ravni naše telo povsem 
nezavedno sprosti. 

Guilaume Nery, francoski večkratni rekor-
der v prostem potapljanju, je re-
kel, da ta šport sestavljata 
dve polovici: prva polovi-
ca je telo, druga pa gla-
va. To drži?
To vsekakor drži. Že ob 
prvih korakih spozna-
vanja prostega pota-
pljanja začetniki ugo-
tovijo, da na silo ne 
gre. Moč morja je za nas 
neobvladljiva. A nas je na-
rava opremila z fizio loškimi 
mehanizmi, ki nam omogočajo, 
da se potopimo veliko globlje in pod vo-
do ostanemo dalj časa, kot bi si to lah-
ko mislili.

Kaj je, poleg ega, še treba »pustiti« na 
kopnem, ko se odločimo za potapljanje 
na vdih?
Biti iskren do sebe je zelo pomembno. 
Pri potapljanju na vdih pa še toliko bolj, 
saj ni prostora za sprenevedanje. To je 
za mnoge velik izziv. Zato je vsak napre-
dek v tem športu povezan tudi z osebno 
rastjo in velikim nasmehom na obrazu. 

Na koncu ni več vprašanje, kaj pustimo 
na kopnem, temveč kaj vzamemo, ko se 
vrnemo iz globin. 

Ste tudi inštruktor prostega potaplja-
nja. S svojim športnim društvom Apnea 
Slovenija (WWW.APNEA.SI) organizi-
rate vodene treninge prostega pota-
pljanja, tečaje, delavnice in intenziv-
ne treninge ob koncu tedna tako v Slo-
veniji in na Hrvaškem kot po vsem sve-
tu. Kaj ugotavljate: imamo ljudje različ-
ne kapacitete za prosto potapljanje ali 
se tega lahko, seveda rekreativno, lo-
ti kdor koli? 
Prav vsak izmed nas ima v sebi zapisan 
gen za aktivacijo potapljaškega refleksa. 
In lahko bi rekli, da se v vsakem izmed nas 
skriva delfin. Le prebuditi ga je treba. Za 
to je dovolj, da zgolj potopimo glavo pod 
vodno gladino. To lahko stori vsak in do-

živi enake občutke na petih, desetih 
ali pa stotih metrih. Globina, čas 

in metri pri tem niso pomembni. 
Opažam pa, da 60 % naših ude-
ležencev v dveh dneh z veli-
kim nasmehom na obrazu do-
seže globino prek 15 metrov 
in čas zadrževanja vdiha več 
kot tri minute. 

Kaj se dogaja s človeškim telesom 
med potopom na vdih? 

Potapljaški refleks je najbolj navdušu-
joč odziv našega telesa v vodi. Sproži se 
takoj, ko pride obraz v stik z vodo. Umi-
ri se srčni utrip, kri začne krožiti zgolj 
po vitalnih organih, vranica se skrči in v 
krvni obtok pošlje dodatne rdeče krvnič-
ke. Z vsakim metrom tudi okoliški tlak 
narašča, zato je treba stalno izenačeva-
ti pritisk v ušesih. Obenem pa telo zašči-
ti pljuča tako, da se kapilare okoli alveol 
napolnijo s krvno plazmo. To poveča te-
koči volumen pljuč in prepreči, da bi se 
prsni koš med potopom poškodoval. Pri-
sotnost tega refleksa naredi potapljanje 

Lahko 
bi rekli, da se 
v vsakem izmed 

nas skriva 
delfin.
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še toliko bolj posebno, saj dosežemo ne-
verjetno raven sproščenosti. Srčni utrip 
večini pade pod 40 udarcev na minuto. 

Koliko je trenutni svetovni rekord v sta-
tični apneji, pri kateri tekmovalci v baze-
nih zadržujejo sapo, in kakšni so globin-
ski rekordi v različnih disciplinah?
Trenutni rekordi so zelo impresivni. Svetov-
ni rekord v zadrževanju sape je enajst mi-
nuti in petintrideset sekund. V globino pa je 
Slovenka Alenka Artnik pred meseci posta-
vila ženski svetovni rekord na 114 metrov. 
Pri moških ta rekord znaša 130 metrov. Ab-
solutni rekord v disciplini brez omejitev, 
kjer se prosti potapljači spustijo in dvigne-
jo z uporabo sistemov, pa znaša 214 metrov. 

Kako človek natrenira vse globlje potope 
in čim daljši čas zadrževanja sape? 
V prvih poizkusih gre zelo hitro. Le nekaj 
ponovitev je potrebnih, da presežemo tri 
minute v mirovanju. Pri tem imata ključ-
no vlogo dihanje in sproščanje. V globini 
pa moramo dodati še izenačevanje tlaka 
v ušesih. Tudi te tehnike znamo danes že 
zelo dobro učiti in pojasniti, zato je tudi 
napredek veliko hitrejši kot nekoč. 

Kateri so vaši »obredi« za zdravo življe-
nje? Kako vsakodnevno skrbite tako za 
duševno kot telesno zdravje?
Prisegam na dober spanec. Takrat telo po-
čiva in se najhitreje regenerira. Vendar je 
to le končni cilj, ki mu moramo dati mož-
nost, da doseže ves svoj potencial. Čez dan 
skrbim za primerno hidracijo, po 20. uri pa 
ne pijem več. Hrano si pripravljam sam. 
Kupujem jo pri lokalnih pridelovalcih, saj 
želim, da zraste na polju in ne v kontejner-
ju na poti čez Atlantik. Zadnji obrok v dne-
vu imam po navadi ob 17.30. Vedno se zbu-
jam ob isti uri, to je med 6.00 in 6.30, ter 
hodim spat med 21.30 in 22. uro. Zjutraj 
po treningu 20 minut meditiram. Bolj ko 
se držim teh parametrov čez dan, boljši je 
spanec in hitrejša regeneracija. 

Morja in oceani zavzemajo več kot 70 % 
zemeljske površine. Treningi, iskanje ide-
alnih razmer, toplejših voda, tekmova-
nja in počitnice so vas ponesle že po 
vsem svetu. Kje se vi najraje potapljate 
na vdih?
Dva kraja sta mi zares pri srcu. Prvi je 
Bled. Naravna kulisa, ko v popoldanskih 
urah sonce obsije otok in okoliške vrhove, 
je prekrasna. Tja se odpravim med tednom 
in v treningih tam neizmerno uživam. Dru-
gi kraj pa je otok Vis na Hrvaškem. Celoten 
akvatorij otokov Vis, Biševo, Svetac, Bru-
snik, Palagruža in Jabuka je nekaj neverjet-
nega. Vedno znova se vračam in vedno od-
krijem kaj novega. ●
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Znanstvene raziskave dokazujejo močno povezavo med dobrim 
stanjem črevesja ter dobrim telesnim in duševnim stanjem. Občutljive 
spremembe ravnovesja med bakterijskimi združbami so povezane s 
številnimi zdravstvenimi težavami in boleznimi. Otrokom in odraslim 
se za uravnavanje mikrobiote in izboljšanje prebave ter odpornosti 
priporoča dodajanje blagodejnih živih mikroorganizmov – probiotikov 
skupaj s prebiotiki, z vlakninami, ki jih potrebujejo za zdravje koristni 
mikroorganizmi za svoje delovanje in razmnoževanje.

PREBAVNI 
ENCIMI  
S PROBIOTIKI
Pogosto ne poznamo 
vzroka svojih prebavnih 
motenj. Nas napenja za-
radi zaužite hrane ali ker 
imamo porušeno črevesno 
mikrobioto? Takrat je naj-
bolje ubiti dve muhi na en 
mah. Dobrodošlo podporo  
prebavi prinaša kombina-
cija širokega spektra ključ- 
nih prebavnih encimov in 
petih dobro raziskanih ter 
varnih sevov probiotičnih 
bakterij, odpornih proti 
želodčni kislini. Tako lahko 
hkrati poskrbite za svojo 
prebavno funkcijo in urav-
novesite združbe bakterij 
v črevesju. 

ŽIVLJENJSKI 
NAPITEK
Izjemno hranljiv življenjski 
napitek Terranova v prahu s 
sinergijskim delovanjem je 
prejel številne nagrade. Vse-
buje koncentrirane liofilizira-
ne rastlinske sestavine, za-
to zagotavlja širok nabor na-
ravnih fitohranil, mikrohra-
nil, beljakovin, prebavne en-
cime in koristne probiotič-
ne bakterije, esencialne ma-
ščobne kisline, prehranske 
vlaknine in še veliko več. 
Vsebuje pet probiotičnih se-
vov in sedem prebavnih en-
cimov. Življenjski napitek je 
popolna izbira za začetek 
dneva. Lahko ga pijete sa-
mega ali ga dodate svoje-
mu najljubšemu multivita-
minskemu smutiju. 

PRIJAZNA 
MIKROFLORA  
ZA OTROKE
Zdravo črevesno mikrobioto otrok 
najbolj ogrožajo prehrana, bogata 
z enostavnimi ogljikovimi hidrati 
(sladkarije, sladkor, bela moka), in 
antibiotiki. Osiromašena črevesna 
mikrobiota je dejavnik tveganja za 
prebavne težave in slabšo odpor-
nost otrok, vpliva tudi na njihovo 
počutje. Izdelek Prijazna mikroflo-
ra za otroke združuje prebiotike in 
tri probiotične seve. Slednji so vi-
abilni, dobro raziskani in neobčut-
ljivi za želodčno kislino, zato čre-
vesje dosežejo živi. Jemanje pripo-
ročamo ob gastrointestinalnih te-
žavah, sezonskih okužbah dihal, 
driskah zaradi okužbe z rotaviru-
som, za večjo odpornost in dob-
ro prebavo. 
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PROBIOTIČNI KOMPLEKS  
S PREBIOTIKI
Ta izdelek zagotavlja kombinacijo nekaterih 
najbolj raziskanih supersevov s pozitivnim 
učinkom na mikrobioto, ki prihajajo iz sve-
tovno priznanih laboratorijev družb Lalle-
mand (Rosell) in CHR Hansen. Vseh pet se-
vov nemlečnega izvora, ki so vključeni v to 
recepturo, je bilo preizkušenih glede odpor-
nosti proti prebavnim sokovom ter stabil-
nosti pri temperaturah oko-
lja. Izdelek je tudi sinergij-
sko obogaten s prebiotični-
mi fruktooligosaharidi (FOS) 
in nepredelanimi rastlinskimi 
živili, ki imajo bifidogeni uči-
nek, kot so korenina repinca, 
sok iz plodov in listov rdeče 
pese, stabilizirani riževi otro-
bi in arabinogalaktan iz ma-
cesna. V vsaki kapsuli je kar 
3,5 milijarde organizmov. Izdelek je name-
njen lajšanju prebavnih težav – napenjanju, 
prehranski intoleranci, težavam pri odva-
janju blata – in primeren za prebavne teža-
ve na potovanjih. Krepi in uravnava imunski 
sistem, znižuje raven holesterola, vzpostav-
lja optimalno črevesno floro po antibiotikih 
in deluje kot simbiotik.

SINERGIJA ZA JETRA
Jetra so naša najpomembnejša čistilna tovar-
na krvi. Prestrežejo in razstrupijo vse, 
kar se v krvni obtok vsrka skozi čreve-
sno steno. A za uspešno razstruplja-
nje, ki poteka v dveh korakih, potre-
bujejo jetrne celice ustrezne snovi. Žal 
prav teh v sodobni prehrani pogos-
to primanjkuje. Terranovina formula-
cija vključuje izbrane koristne rastli-
ne, na katere pri težavah z jetri pri-
segajo evropsko ljudsko zdravilstvo, 
ajurveda, tradicionalna kitajska medi-

cina ali sodobna fitofarmacija: regrat, artičo-
ke, kurkumo, šisandro, rakitovec, zele-
ni čaj, ohrovt, zeleno ječmenovo travo. 
Vendar presnovni procesi v jetrih potre-
bujejo tudi dovolj mikrohranil, antioksi-
dantov in pomembnih aminokislin: ta-
vrin, L-cistein, alfa lipoično kislino, ma-
cesnov arabinogalaktan, vitamin C in 
selen. Rastlinsko nutricevtična zmes s 
svojim značilnim sinergijskim delova-
njem omogoča najpopolnejšo nego kri-
vično prezrtih jeter.

PREBAVNI ENCIMI, 
KOMPLEKS
Encimi so poleg želodčnih sokov in želodč-
ne kisline ključni dejavniki za dobro preba-
vo in prvi pogoj za uspešno vsrkavanje hranil 
iz hrane v telo. Kompleks vsebuje širok spek-
ter prebavnih encimov, ki skupaj pripomorejo 
k lažji presnovi beljakovin, škrobov, maščob, 
disaharidov, laktoze in drugih hranil. Značil-
nosti izdelka dopolnjuje sinergijski kompleks 
rastlinskih, nepredelanih živil, 
kot so semena navadnega ko-
marčka in kardamoma, kore-
nika ingverja ter listi artičoke 
in svišča. Dodajanje prebav-
nih encimov lajša prebavo in 
simptome, povezane z neopti-
malnim delovanjem slinavke. 
Priporoča se jih pri pomanjka-
nju ali slabši funkciji specifič-
nih encimov oz. pri prehran-
skih intolerancah, za katere je značilno po-
manjkanje prebavnih encimov. Kot prehranski 
dodatek jih priporočamo pri prebavnih teža-
vah, kot so napenjanje, vetrovi, trebušni krči, 
mastno, smrdeče in neoblikovano blato. Vse-
bujejo najpopolnejši razpon različnih prebav-
nih encimov na trgu: kar sedem encimov in 
enajst encimskih oblik rastlinskega izvora.
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Jerneja Jošar

Zdrava »prehrana« 
tudi za rastline
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Rastline gnojimo  
z organskimi gnojili.

Zdrava »prehrana« 
tudi za rastline

Vsa živa bitja potrebujemo hranila, vitamine, minerale in druge 
bioaktivne snovi, ki so nujne za življenje, za rast in razvoj. Če 
naša prehrana ni zdrava, uravnotežena, če z njo ne dobimo 
vseh potrebnih snovi, prej ali slej zbolimo. Imunski sistem 
je lahko oslabljen tudi zaradi stresnih razmer, nezdravega 
okolja, preutrujenosti, psihičnih naporov ... V marsikateri od teh 
nenormalnih okoliščin telo porablja več mineralov in vitaminov, 
in če jih ne dobi dovolj, oslabi. Pri rastlinah je skoraj enako. Če 
jim že od začetka rasti ne zagotovimo pravih razmer, rastline 
oslabijo in zato tudi zbolevajo, napadajo jih škodljivci.
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Rodovitna, zdrava, s humusom bogata 
tla, polna živalic, so temelj za dobro rast 
rastlin. Zato zanje pravilno skrbimo, jih 
ne teptamo s težkimi stroji, ne hodimo po 
gredah, ne prekopavamo, temveč le rah-
ljamo in z zastirko ščitimo pred negativni-
mi vplivi. Hranila pa dodajamo le v obliki 
organskih gnojil, tam, kjer je to potrebno. 

Pomembna hranila
Dušik, fosfor in kalij so minerali, ki jih 
rastline potrebujejo v največji me ri. Du-
šik je odgovoren za rast, za liste rastlin. 
Fosfor ima glavno vlogo pri nastajanju 
cvetov in plodov. Pri pomanjkanju fosfor-

ja rastline slabo cvetijo, plodiči odpada-
jo. Kalij pomaga rastlinam pri odporno-
sti proti mrazu, boleznim in škodljivcem. 

Nikakor pa ne smemo zanemariti ele-
mentov, ki jih potrebujejo v manjših koli-
činah, v tleh pa jih prav tako ni v obilju. 
To so bor, molibden, cink, kalcij, magne-
zij, baker … Pomanjkanje katerega koli 
od njih se zelo odraža na rasti ali razvo-
ju rastlin, vitalnosti in tudi odpornosti. 

Gnojimo z organskimi gnojili
Vsako leto odnesemo z gred v obliki pri-
delkov ogromno hranil in organske sno-
vi. Če bi rastline na gredah pustili, da bi 

Kompostnik lahko 
kupite ali ga 
naredite sami. 
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propadle in se počasi spremenile v hu-
mus, bi z njimi vrnili v tla organsko maso 
in hranila. Tako se to dogaja v gozdu, kjer 
snovi naravno krožijo – odpadlo listje dre-
ves in podrasti trohni in hranila se vrača-
jo v tla, kjer so znova na voljo rastlinam.

Na vrtu si lahko veliko pomagamo 
z rednim dodajanjem organskih odpad-
kov neposredno na grede – namesto na 
kompost – in z organsko zastirko, s ka-
tero tla na gredicah pokrivamo vse leto. 
To je približek dogajanj v naravi, v goz-
du. Vseeno pa gojene rastline potrebu-
jejo tudi dodatno gnojenje, še posebno 
če so tla peščena ali ilovnata, kjer pri-
manjkuje organske snovi. 

Kompost – najdragocenej-
še gnojilo, sama mu pravim 
kar črno zlato. Brez težav ga 
pridobimo sami iz organskih 
ostankov, ki se naberejo na 
vrtu, v gospodinjstvu. Kom-
postnik kupimo ali ga naredi-
mo sami. Nalagamo odpadke 
v slojih, ki ne smejo biti debe-
lejši od 20 cm, izmenično zele-
ne in rjave odpadke. Med ze-
lene sestavine spadajo ostanki 
zelenjave, sadja, jajčne lupine, 
kruh, čaji, kavna usedlina, ple-
vel, pokošena trava, zelišča, tudi hlevski 
gnoj (znanega porekla, najbolje z ekolo-
ške kmetije). K rjavim sestavinam pri-
števamo slamo, seno, zdrobljene veje, 
žagovino, suho listje, luščine žit, koru-
zne stržene, nebarvani karton in papir, 
lesni pepel, tudi perje in ostanke volne. 
Zrel kompost nabiramo iz spodnjega de-
la po potrebi. 

Gnojila iz samoniklih rastlin, ki 
rastejo po vrtu ali v okolici, pripravimo 
na preprost način. Najpogosteje upo-
rabljamo koprive, ki so vir dušika, in 
navadni gabez, ki vsebuje kalij. Seveda 
lahko uporabimo tudi kombinacijo obeh 
in celo ves plevel, ki raste na vrtu. 

Organska zastirka, ki jo uporab-

ljamo na vrtu iz več razlogov, se počasi 
spreminja v humus in bogati tla s hranili. 
Uporabimo slamo, seno, travo, listje (ra-
zen orehovega, kostanjevega in hrasto-
vega, ker tanini v njem zavirajo delo mi-
kroorganizmov), miskant, samonikle ra-
stline (koprive, gabez, regrat ...), zdra-
vilne rastline (rman, gozdno praprot, 
listje malin in črnega bezga ...). 

Rastline za zeleno gnojenje so od-
lične v vseh pogledih. Ta skupina rastlin 
raste zelo hitro, naredi veliko organske 
mase, ima močan koreninski sistem. Ko 
zrastejo, jih pokosimo in vkopljemo v tla. 
Iz organske mase bo s pomočjo organiz-

mov v tleh nastajal humus. Meni najljubše 
so ajda, katere koreninski izločki uničuje-
jo semenski plevel, facelija, ljubka modro 
cvetoča metuljnica, ki bogati tla z duši-
kom, ter oljna ogrščica, križnica, ki vko-
pana v tla uničuje ogorčice.  

Hlevski gnoj je lahko odlično gnoji-
lo, če je iz ekoloških kmetij, torej v njem 
ni ostankov pesticidov in antibiotikov, 
če je dobro uležan – najbolje komposti-
ran z drugim organskim materialom – in 
če ga znamo pravilno uporabljati – do-
dajati. Dodajamo ga le vsako tretje leto 
oziroma vsako leto pognojimo z njim le 
eno tretjino vrta, vsako leto drugo tre-
tjino. Na s hlevskim gnojem pognojene 
grede tisto leto sadimo kot glavni pose-

Recept za pripravo gnojila  
iz samoniklih rastlin
V vedro z 10 litri vode narežemo 1 kg svežih rastlin. 
Pustimo stati več dni, kdaj pa kdaj premešamo. Tekoči-
na se bo med procesom nastajanja gnojila penila, nas-
tajal bo tudi neprijeten vonj. Ko se neha peniti, je gno-
jilo narejeno. Takrat ga razredčimo z vodo v razmerju 
1 : 10 in zalivamo rastline.
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vek le vrtnine, ki potrebujejo veliko hra-
nil. To so kapusnice (zelje, ohrovt, bro-
koli, cvetača) in plodovke (paradižnik, 
paprika, bučke, buče, kumare ...).

Kupljena organska gnojila v bri-
ketih, zrncih in prahu so dobrodošla le 
na idealnih tleh – na tleh, ki so globoka, 
bogata s humusom, prhka, rahla in ro-
dovitna. In še to kot dodatek, ne gnoje-
nje zgolj z njimi. Na glinenih, zbitih tleh 
dodajamo gnojila v obliki organske ma-
se, iz katere nastaja humus, ki zagota-
vlja rahla in rodovitna tla. Enako velja 
za peščena tla. Briketirana gnojila žal 
ne vsebujejo organske mase. 

Potrebe rastlin po gnojenju
Potrebe po hranilih so od rastline do 
rastline drugačne, zato ne gnojimo vse 
povprek celega vrta z enako 
ko ličino gnojil. Še posebej to 
velja za gnojenje s hlevskim 
gnojem. 
• Stročnice, torej bob, grah, 

nizek fižol, ne potrebujejo 
dodatnega gnojenja. Dušik, 
pomemben za rast in razvoj, 
jim preskrbijo bakterije, ki 
živijo na njihovih koreninah. 
Dodamo le tanek sloj kom-
posta (1 l/m²), ki pomaga pri 
zdravljenju in oživljanju tal. 

• Čebulnice (česen, čebula, ša  
lotka), gomoljasta in korenasta zele-
njava (korenje, koleraba, rdeča pesa 
…) ter listnata zelenjava (solata, ra-
dič, motovilec, endivija, blitva …) pot-
rebujejo zelo malo. Dodamo le prib-
ližno 2 l komposta/m² ali 1 l hlevske-
ga gnoja/m².

• Plodovke (paradižnik, paprika, jaj-
čevec, feferoni, bučke, buče, kuma-
re …), visok fižol in nekatere korenov-
ke in gomoljnice (pastinak, krompir, 
zelena) potrebujejo malo več hranil, 
tj. 3–4 l komposta/m² ali 2–3 l hlevske-
ga gnoja/m².

• Največje porabnice hranil so kapusni-
ce (zelje, glavnati, listnati, brstični oh-
rovt, brokoli, cvetača …). Njim dodamo 
5 l komposta/m² ali 4 l hlevskega gno-
ja/m².

Preveč ali premalo gnojenja lahko 
pripelje do enakih težav. Tako kot deni-
mo zelje ne bo dobro raslo in se razvija-
lo v revnih tleh, ne bo fižol v pregnoje-
nih tleh. Rastline v obeh primerih posta-
nejo tudi šibke, kilave in dovzetnejše za 
napade bolezni in škodljivcev. 

Brez vode ni hranil
Hranila črpajo rastline z vodo. Torej 
je ta nujna. Zadnja leta se na eni stra-
ni spoprijemamo s poplavami, na dru-
gi strani pa predolgimi sušnimi obdobji. 
Stres zaradi suše povzroči, da so rastli-

ne občutljivejše in dovzetnejše za bolez-
ni. Na svojih vrtovih zato redno zaliva-
mo. Ampak ali zalivamo pravilno? Ali je 
vsakodnevno zalivanje v poletnih jutrih 
dovolj in prav?

Za zalivanje si vzemite čas. Zalivaj-
te poredko in takrat obilno, saj s tem spod-
budite rastline, da razvijejo globlje kore-
nine. Z globokimi koreninami bodo rastli-
ne črpale vodo iz globljih plasti tal, kjer je 
večja zaloga vode. Če boste vsak dan zali-
vali samo malo, boste zalili le tanek vrhnji 
sloj prsti, od koder bo voda v veliki vroči-
ni hitro izhlapela. Z vlažno površinsko pla-

Zastirka
• preprečuje izsuševanje prsti – nastajanje skorje,
• preprečuje odnašanje prsti zaradi vetra,
• preprečuje zbijanje tal zaradi padavin,
• ohranja in ščiti pestrost življenja v tleh,
• preprečuje bujno rast plevela,
• preprečuje razvoj določenih bolezni in
• ohranja temperaturo tal (poleti zemljo senči, spo-

mladi, jeseni in pozimi pa ogreva).
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stjo tal boste prisilili rastline, da se bodo 
korenine razvijale tik pod površino – tam, 
kjer bodo našle vlago. Zaradi plitkega ko-
reninskega sistema ne bodo sposobne čr-
pati vode iz globljih plasti tal in bodo od-
visne od vašega vsakdanjega odmerka vo-
de, ki jim ga boste namenili. 

Zato bo bolje, če že nekaj dni po sa-
jenju začnete zalivati bolj redko in takrat 
obilno. Tako, kot če bi dalj časa deževalo. 
Le tako bo voda pronicala tudi v globlje 
plasti zemlje in jo dobro namočila. 

Zalivajte tik ob rastlini in ne pršite 
po listih, razen solatnic, ki jim to prija. 

Da se prepričate, ali ste zalili dovolj, ne-
kaj minut po zalivanju z lopato odgrnite 
zemljo do globine korenin. Ta del mora 
biti namočen.

Zalivajte zgodaj zjutraj. Izpareva-
nje vode bo manjše, preprečimo pa tu-
di ožige listov. 

Ne pozabite na zastirko. Tla okoli 
rastlin vedno zastremo z organsko zas-
tirko. Ta bo preprečevala izhlapevanje 
vode, izsuševanje tal. Tudi če bo traja-
la suša dalj časa in bo posledično vrhnja 
plast zemlje vedno izsušena, bodo rastli-
ne preskrbljene z vodo. ●

Grah ne potre-
buje dodatnega 
gnojenja. Z duši-
kom ga preskrbi-
jo bakterije, ki ži-
vijo na njegovih 
koreninah. 

Iz gabeza naredi-
mo tekoče gnojilo, 
bogato s kalijem.

Namočeni deli  
koprive – pri-
pravlja se teko-
če gnojilo.

Organska masa 
oljne ogrščice, ki 
jo vkopljemo v tla, 
uničuje ogorčice.

V delu vrta raste-
jo koprive, iz ka-
terih pripravljamo 
odlično dušikovo 
gnojilo.

Facelija bogati 
tla z dušikom.
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B RAN J E

Giulia Enders 

ČAROBNO ČREVESJE 
VSE, KAR MORATE VEDETI 
O NAJBOLJ PREZRTEM 
ORGANU

 Avtorica priročnika je mlada 
zdravnica, ki znanstveno, a 
v razumljivem in duhovitem 
jeziku pojasni ogromno pre-
bavnih pojavov, zapletov in 
bolezni, od alergij in netole-
ranc do bruhanja, zaprtosti 
in neprijetnega zadaha. Raz-
loži vse o antibiotikih, prebi-
otikih in probiotikih ter prina-
ša nova, prodorna dognanja 
o povezavi med možgani in 
črevesjem in ogromno prak-
tičnih nasvetov: na katero 
stran se uleči, kadar vas tišči 
v želodcu, kako in kaj jesti ... 
Knjiga je hitro po izidu posta-
la svetovna uspešnica.

Alanna Collen 

 10-ODSTOTNO 
ČLOVEK 
VSE, KAR MORATE VEDETI 
O »SVOJIH« BAKTERIJAH, 
KI JIH ŠE KAKO 
POTREBUJETE

Britanska biologinja nas po-
pelje na napeto, poučno in 
zabavno popotovanje v skriv-
nostni svet »naših« mikro-
bov. Ugotovili bomo, da brez 
njih ne bi bili živi, kaj šele 
zdravi. Z raziskovanjem člo-
veškega mikrobioma smo na 
pragu nove dobe razumeva-
nja in preprečevanja bolez-
ni – debelosti, alergij, avtoi-
munskih in duševnih motenj, 
morda celo raka. Skrajni čas 
je, da spoznamo svoje male 
črevesne sopotnike, jih ceni-
mo in varujemo, in skrb nam 
bodo vračali z zdravjem.

Polona Kovič

HRANA ZA KREPITEV 
ODPORNOSTI IN 
ZDRAVJA
Knjiga Hrana za okrepitev 
odpornosti in zdravja pri-
naša praktično nadgradnjo 
spoznanj o presnovi, prila-
gojeni preventivni prehra-
ni. O nedvoumni učinkovi-
tosti preventivnega prehra-
njevanja s prehrano, pri-
lagojeno presnovi, se lah-
ko vsakdo prepriča sam, če 
le v praksi preizkusi in vpe-
lje v svoje vsakodnevno pre-
hranjevanje biološko boga-
tejše in pestrejše obroke, 
ki jih sestavlja polnovredna 
hrana rastlinskega izvora v 
preprostih, a presnovno zelo 
učinkovitih kombinacijah.
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dr. Jeremy Howick 

DOKTOR TI  
MOČ SAMOZDRAVLJENJA, 
PODPRTA Z ZNANSTVENIMI 
DOKAZI

Oxfordski epidemiolog nam 
predstavlja velikanske do-
sežke, a tudi meje uradne 
medicine. Če se zanašamo le 
na čudežno tableto ali kirur-
ški poseg, preložimo odgo-
vornost za svoje zdravje na 
druge in se hkrati prikrajša-
mo za zdravila, ki nas ne sta-
nejo nič, a so nam vedno na 
voljo, saj jih nosimo v sebi. 
V knjigi dobimo odgovore na 
nekatera temeljna vpraša-
nja: Kaj naj pričakujemo od 
svojega zdravnika? Kdaj me-
dicini lahko zaupamo? Nam 
placebo pomaga? Kako nas 
stres zastruplja? Koliko je na-
še zdravje odvisno od genov, 
okolja, naših bližnjih? 

Robert H. Lustig

OPRANI MOŽGANI
Potrošniki se ne zaveda-
mo, da se vse skupaj začne 
in konča v možganih. Tam 
so dejavni živčni prenašal-
ci, kot sta serotonin (sreča) 
in dopamin (vznemirjenje), 
ter hormoni, kot je kortizol 
(stres), ki krojijo naše poču-
tje, zdravje in samopodobo, 
ne glede na to, kateri zuna-
nji dejavniki jih sprožajo. Bo-
mo životarili z opranimi mo-
žgani in se v pehanju za sre-
čo tolažili z odmerki sladkor-
ja, najškodljivejšega belega 
prahu na svetu, ali poskrbeli 
za svoje telo z ustrezno pre-
hrano, redno telesno dejav-
nostjo in primernim načinom 
življenja?

David Perlmutter  

ZDRAVI MOŽGANI  
MOČ ČREVESNIH 
MIKROBOV ZA ZDRAVJE 
IN ZAŠČITO VAŠIH 
MOŽGANOV – ZA VSE 
ŽIVLJENJE

Mnoštvo mikrobov in bakte-
rij, tako dobrih kot slabih, po-
membno vpliva na človeko-
vo razpoloženje, libido, me-
tabolizem, imunski sistem 
in zdravje možganov. V knji-
gi nam avtor pojasnjuje iz-
vor in pomembnost teh mi-
kroskopsko majhnih organiz-
mov, ki so ključnega pomena 
za splošno dobro počutje in 
duševno zdravje človeka, na 
podlagi najnovejših znanstve-
nih dognanj pa poveže delo-
vanje svojst venega sistema 
bakterij v človeškem telesu z 
zdravjem možganov. V šestih 
razumljivih korakih Perlmu-
tter predstavi praktične nači-
ne, kako lahko okrepimo de-
lovanje črevesja.
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Vrtni janež

Vrtni janež sadimo na grede v zeliščnem 
vrtu, svoje mesto pa lahko najde tudi ob ro-
bu zelenjavnega vrta in cvetličnih gred, saj 
privablja zajedavsko osico, ki se hrani z raz-
ličnimi vrtnimi škodljivci. Vonj rastline na-
mreč odganja listne uši. Vrtni janež je diše-
ča, od 30 do 60 centimetrov visoka enoletni-
ca s pokončnim, vzdolž rebrasto razvejanim 
steblom in tenko, vretenasto korenino. Kobul 

Vrtni janež se tradicionalno uporablja pri želodčnih in črevesnih težavah, 
kašlju, menstrualnih težavah ter težavah z jetri. Priljubljen je v prehrani – 
kot začimba in za izboljšanje okusa v sladicah. Pogosto ga zamenjujejo z 
zvezdastim janežem (Illiciumfloridanum), zimzelenim drevesom, ki raste v 
Aziji, od koder tudi izvira, in z vrtnim ni v sorodu, ga pa tako kot vrtni janež 
lahko uporabljamo kot začimbo ali zelenjavo, a pri nas ne raste.

vrtnega janeža sestavlja od 8 do 15 vejic, ki 
nosijo na koncu manjše kobulčke z majhnimi 
rumenkastobelimi cvetovi. Plodove obrašča-
jo kratke in grobe dlake. Cveti od julija do 
avgusta, aromatična in rahlo sladkobna se-
mena pa nabiramo okoli šest tednov po cve-
tenju. Semena nato posušimo in shranimo. 

Rastlina izvira iz Egipta, danes jo pri-
delujejo že po vsej Evropi, zlasti v Sredoze-

/ Pimpinella anisum

Čas je za janežev čaj
Iz janeževih semen lahko pripravimo čaj, ki mu lah-
ko dodamo tudi semena sladkega janeža ali kumine.

Čaj za odrasle in otroke nad 10 let: ½ žličke (1 
g) posušenih janeževih semen prelijte z 2 dl vrele 
vode, pokrijte in po 15 min precedite. 

Farmacevti priporočajo, da za razredčenje in iz-
kašljevanje goste sapnične sluzi po požirkih popi-
jete skodelico toplega svežega napitka zjutraj, lah-
ko tudi še zvečer pred spanjem, ob želodčno-čreve-
snih težavah pa veliko žlico večkrat na dan. Dojenč-
kom in majhnim otrokom se lahko da žličko napitka 
po potrebi v otroško stekleničko.

Opozorilo: Dolgotrajna raba poškoduje črevesno 
sluznico in povzroči kataralno vnetje. 
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mlju, kjer so zanjo najboljše razmere. Zdra-
vilne koristi janeža so poznali že v starem ve-
ku, ko so v zdravilstvu začeli uporabljati nje-
gov zreli sadež. V ljudskem zdravilstvu je ja-
než čislan tudi za povečanje spolne sle, kot 
pospeševalec nastajanja in izločanja mleka 
pri doječih materah in kot sredstvo, ki 
spodbudi menstruacijo, olajša porod 
in ublaži težave v meni. 

Sladki priokus v kulinariki
Vrtni janež uporabljamo kot za-
čimbo za številne jedi, kompote in 
sladice. Sladkasta semena, ki po 
okusu rahlo spominjajo na mentol, 
lahko uporabljamo za pripravo tako slad-
kih kot slanih jedi. Janeževo eterično olje in 
izlužnina sta tudi sestavini nekaterih likerjev 
in žganih pijač. Najbolj poznan je grški uzo. 
Eterično olje iz semen janeža se uporablja 
tudi v kozmetični industriji. V Evropi so ze-
lo priljubljene tudi zobne paste z janeževim 
eteričnim oljem, saj to razkužuje usta.

Janeževi dobri učinki na zdravje
Plodove in eterično olje janeža uporab-
ljamo peroralno v različnih farmacevtskih 
oblikah, tudi v pre hranskih dopolnilih. Plo-
dovi janeža vsebujejo nekaj odstotkov 
hlap nega eteričnega olja, ki ga pri-
dobivajo z vodno destilacijo iz sve-
žih rastlin. Je svetle barve, prijet-
nega vonja in sladkega okusa.

Eterično olje vrtnega ja-
neža deluje sek retolitično, se-
kretomotorično in spazmolitič-
no. Blaži napihnjenosti, pomir-
ja krče v prebavilih in olajšuje 
izločanje črevesnih plinov. Zara-
di antimikrobnega učinkovanja obe-
nem preprečuje nastanek plinov. Sploš-
no ugodno vpliva na prebavo in prebavila. Za-
radi spazmolitičnega učinkovanja se uporab-
lja kot pomoč pri lažjih prebavnih krčih ter pri 
napenjanju in kot dodatek dražečim odvaja-
lom v odvajalnih čajnih mešanicah. Vrtni ja-
než tudi uničuje zajedavce v prebavilih. Raz-

kužuje dihala in laj-
ša izkašljevanje, saj ute-

kočinja gosto sluz. Če imajo 
majhni otroci težave z bolečinami 

v trebuhu, janež skuhamo v vinu ali vodi 
in ga potisnemo v bombažno vrečko ter z 
njo ogrevamo trebuh.●

Z 
janeževim 

oljem si lahko 
natremo tudi podplate 

za sprostitev in 
miren spanec.

Viri: Pomurske lekarne, Gorenjske lekarne, 
Slovenske zdravilne rastline
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Klara Avsenik

Kimči
Fermentirano 
bogastvo v kozarcu
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Kimči je tradicionalna fermentirana korejska jed, stara več kot  
3000 let. Pomaga ohranjati zdravo črevesno mikrobioto in tako 
izboljša njene zdravilne lastnosti.

Koristi 
fermentirane 
hrane
Fermentacija hrani doda še eno bi-
stveno lastnost – izboljša njene zdra-
vilne lastnosti. Fermentirani izdel-
ki so polni probiotičnih bakterij, ko-
ristnih za naše črevesje in posredno 
zdravje. Prav zato strokovnjaki pri-
poročajo vsakodnevno uživanje fer-
mentirane hrane. Tako povečamo 
vnos dobrih bakterij v črevesju. S 
tem izboljšujemo črevesno mikrobio-
to in spodbujamo k rasti že prisotne 
pomembne bakterije, ki jih telo pot-
rebuje za svoj zdrav imunski sistem.

Kimči lahko dodamo solatam, juham, eno-
lončnicam, sendvičem in hamburgerjem, 
t. i. stirfry jedem, ki jih pripravljamo v vo-
ku. Odličen je tudi, ko ga zmiksamo in od-
dajamo namazom ali prelivom. Možnosti 
je res veliko. Pa veliko zabave pri ustvar-
janju.
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Primarna fermentacija
Za primarno fermentacijo potrebujemo 
čajno gobo scoby, začetno tekočino, slad-
kor in pravi čaj.

Kakšno sladilo lahko uporabimo? Be-
-li sladkor lahko uporabljate brez za drž
kov. Če že lite uporabiti kakšno drugo 
sladilo, na primer med, kokosov slad-
kor ipd., si prej preberite nasvete na in-
ternetu. 

jši okus.
Uporaba kombuče se ne ustavi tu-

kaj. Igrate se lahko tako, da z njo prip-
ravljate brezalkoholne napitke in koktaj-
le. Če morda postane prekisla, jo lahko 
uporabljate tudi kot kis. ●

Recept
Sestavine
 1  srednje velika glava kitajskega 

zelja
 1 bela redkev ali redkev daikon
 4 mlade čebulice
 2 korenčka
  sol
 20 g česna
 20 g svežega ingverja
 2–3 žličke sojine omake
 2  žlici čilijeve paste gojuchang (lahko 

jo izpustimo ali zamenjamo s 
posušenim čilijem po okusu)

Postopek
1. Poskrbimo, da delamo na čisti podlagi 

in s čistimi kuhinjskimi pripomočki. Vso 
zelenjavo temeljito operemo ter red-
kev, korenje, česen in ingver olupimo.

2. Pripravimo si večjo skledo, v katero 
bomo dajali zelenjavo, in tehtnico.

3. Kitajskemu zelju odstranimo največji 
zunanji list in ga prihranimo. Nato zelj-
nato glavo narežemo na velike krpice. 
Redkev daikon in korenje narežemo na 
palčke, mlade čebulice pa po želji. Vse 
damo v skledo in stehtamo.

4. Sledi malo preračunavanja. Za pravi-
len potek fermentacije je dobro dodati 
pravo količino soli. Dodamo 2,5 odstot-
ka soli celotne teže zelenjave. Recimo: 
moja zelenjava je tehtala 1217 g, zato 
sem dodala dobrih 30 g soli.

5. Ko zelenjavi dodamo sol, jo nekaj 
minut dobro gnetemo in odstavimo.



39

Recepte v sliki in besedi 
pripravlja Klara Avsenik, 
magistrica psihologije, ki 
ustvarja kulinarične mojstrovine 
na blogu C & L (Curry and 
love). Stremi k zdravi, lokalni 
hrani. Všeč sta ji preprostost in 
obenem izobilje. Njeno življenje 
je potoček dogodkov, ki se ji 
zdijo zanimivi in jim sledi. Vi 
pa njej lahko sledite tudi na 
Instagramu: @curryandlove.

6. Pripravimo še pasto. Ingver in česen 
lahko naribamo, a jaz ju raje zmiksam 
v manjšem multipraktiku. Mešanici 
dodam tudi sojino omako  
in čilijevo pasto.

7. Pasto dodamo zelenjavi in vse skupaj 
nekaj minut dobro gnetemo. Opazi-
mo, da zelenjava začenja spuščati vo-
do, kar je pravilen, dober znak.

8. Ko je zelenjava dobro zgnetena, vza-
memo večji kozarec za vlaganje (lah-
ko sta tudi dva kozarca po 0,75 l). Po-
membno je, da zelenjava oz. kimči ne 
bo naložen čisto do vrha.

9. V kozarec dodajamo zelenjavo in jo 
sproti tesno tlačimo, da bo v kozarcu 
čim manj zračnih mehurčkov.

10. Ko je kozarec napolnjen, na zelenjavo 
dodamo prepognjen zunanji list kitaj-
skega zelja in vse skupaj obtežimo. Ob-
težitev je zelo pomembna za pravilno 
fermentacijo. Tako bo vsa zelenjava po-
topljena v slanici, zato tega koraka ne 
smemo izpustiti.

11. Kimči lahko obtežimo z vodo napolnje-
nim kozarčkom (kot na fotografiji) ali z 
vodo napolnjeno plastično vrečko. Upo-
rabimo lahko tudi kamne, a poskrbimo, 
da jih pred uporabo prekuhamo.

12. Prav vrhnji del kozarca zaščitimo s ko-
zarcem ali serveto, da vanj ne pride 
umazanija ali kakšne živalce.

13. Kimči je pripravljen na fermentacijo. Čas 
te je odvisen od temperature in tega, ka-
ko močno fermentiran okus želimo. Jaz 
svojega po navadi fermentiram približ-
no 10 dni. Fermentiranje naj poteka v te-
mi (lahko tudi na kuhinjskem pultu, če 
kozarce »skrijemo« v platneno vrečko). 
Med fermentacijo lahko kimči okušamo 
in tako spremljamo okus – vedno s čistim 
priborom. ●
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