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Skupaj za zdravje
človeka in narave
brezplačen izvod

Tema meseca:

Kaj zares jemo?

Ekovodič 2014/2015

avgust/september 2014			

Čaka vas teden predavanj, delavnic, sprehodov, izletov, poglobljenega spoznavanje sebe
ter neposrednega dialoga s tamkajšnjimi
ljudmi in naravo.

Termini v letu 2014:

17. do 24. oktober – II. in III. modul
26. okt. – 2. november I. in II. modul
Cena programa s prevozom 398 EUR
+ 170 EUR kotizacije za seminar.

To "malo" je bistvo naših seminarjev
na Hvaru, ki se jih je v sedmih letih
udeležilo že 1000 udeležencev.
Izkoristite jesenske termine in si dovolite v živo
začutiti tisto, o čemer pišemo in predavamo.

Informacije in rezervacije
Vse dodatne informacije, program in pogoje
preberite na www.zazdravje.net ali pišite na
hvar2010@gmail.com ali pokličite na
041 770 120 vsak delavnik med 9. in 13. uro.

Naročite 5, plačajte 4!
Vsi priročniki iz zbirke preverjenih naravnih rešitev so za predogled
in naročilo na voljo v spletni knjigarni www.shop.zazdravje.net

Uživajte v
naravi
brez strahu
pred klopi

Obvladajte
kandido,
preden ona
obvlada vas

Uravnajte
ščitnico

in rešili boste 100
težav hkrati

Adijo prehladi
Kako preprečiti oz.
hitro pozdraviti
bolezni dihal?

Konec zgage

Cena posameznega priročnika je 12 EUR.

in ostalih
želodčnih
težav

Resnice in
zmote
o soncu

Organizacija: Frontier d.o.o , Društvo Ognjič in Združenje za obuditev celostnega človeka.

Kako malo je potrebno, da
se življenje obrne na bolje!

Na zahodu nič
novega
Prvi slovenski eko vodič je zagledal luč dneva leta
2005 v izdaji ITR. Od takrat tradicijo eko vodičev
vzdržujemo in se tokrat desetič zapovrstjo lotevamo pregleda dogajanja na tem področju.
Ker so na spletu na razpolago vsi eko vodiči od
leta 2008 naprej, se ne bomo ponovno posvečali
opredelitvam, pravilnikom, oznakam in preglednicam, ki že leta ne kažejo veliko novega.
Tisto, kar verjamemo, da nas vse najbolj zanima,
je preprosto vprašanje, ali smo danes zastrupljeni
manj ali bolj kot pred leti. Kakšni so obeti? In kakšne možnosti izbire imamo pred seboj?
Vprašanja so preprosta – odgovori pa vse bolj
zapleteni.
Tisti, ki jih z davkoplačevalskim denarjem plačujemo, da skrbijo za naše zdravje, se bolj ukvarjajo s
tem, kako bo vse lepo videti na papirju. Kako je na
poljih, pa je že druga zgodba.

V tokratnih novicah preberite:
Gospa, bodite brez skrbi.
Je le 18-krat škropljeno!
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1.000-krat bolj toksično, kot bi pričakovali! 6

Tako kot več ljudi živi od raka, kot jih je zaradi njega zbolelo, gre tudi eko scena nevarno v to smer.
Na enega eko pridelovalca pride vse več politikov,
kontrolorjev, birokratov, pravnikov, bančnikov,
znanstvenikov, trgovcev in drugih, ki so vključeni
v ceno njegovega izdelka.

Toliko zastrupljanje zaradi
5 % več pridelka?
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EFSA v rokah industrije?
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GSO - Igre brez meja
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Eko gibanje se je začelo kot iskanje drugačnega
odnosa do narave, živali, sočloveka … Na poti
razvoja eko ponudbe je nastalo veliko križišč in
mnoge poti vodijo vse dlje od prvotno začrtane
smeri. Zato je bolj kot kdaj koli prej pomembno,
da znamo prepoznati pravo kakovost in prave ljudi, ki so vredni zaupanja.

Zakaj nas skrbi sporazum TTIP?

12

Ali bomo jedli meso, oprano v kloru?
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Eko-skepticizem v porastu
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Kam po eko izdelke in dobre nasvete?
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Koledar dogodkov
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Razstrupljanje kot dnevna higiena
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Dobre rešitve ... za razstrupljanje
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Otroci zmorejo, kaj pa vi, kmetovalci?
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Toksična rekreacija!
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Sanja Lončar, urednica

Za več novic in informacije o dogodkih se naročite
na naše brezplačne tedenske novice, ki izhajajo vsak
petek. Naročite se tako, da na www.zazdravje.net v
zgornje polje vpišete svoj elektronski naslov.

IMPRESUM: Novice izdaja: Društvo Ognjič; Odgovorna urednica: Sanja Lončar; Naklada: 45.000 izvodov;
Kontakti: info@zazdravje.net, 041 770 120, Fotografije: Frontier d.o.o. in Fotolia; Oglasno trženje: Frontier
d.o.o.; Fotografija na naslovnici: Fotolia; Oblikovanje in prelom: Opa:celica; Tisk: Tiskarna Schwarz

Tudi uporaba koktajla pesticidov omogoča, da se
zmanjša količina uporabljenih sredstev. Težava
je v tem, da je koktajl snovi pogosto veliko bolj
toksičen kot uporaba posameznih aktivnih snovi.
V zadnjem času pa je vse več uporabe nano tehnologije, ki omogoča, da ima 1 kg snovi neprimerno
večjo reaktivnost kot prej. Ker tveganja in toksičnost takšnih delcev še niso raziskana, dejansko ne
vemo, ali je 100 g takšne snovi morda veliko bolj
nevarno od 1 kg enake snovi, ki ni v nano velikosti.

Jabolka

Gospa, bodite brez
skrbi. Je le 18-krat
škropljeno!
Ali vas zanima, kolikokrat se zares
škropljena domača, lokalna in
integrirana živila?
Kmetijski inštitut Slovenije je leta 2012 pripravil
zelo zanimivo in temeljito publikacijo z naslovom Raba fitofarmacevtskih sredstev in proučitev možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo
v Sloveniji. Natisnili so jo v mikro nakladi 150 izvodov, vendar jo lahko najdemo tudi na spletu v
obliki PDF dokumenta.
Res je, da se Sloveniji količina ostankov pesticidov
(fitofarmacevtskih sredstev FFS) v živilih uradno
rahlo zmanjšuje, vendar te številke ne povedo
vsega.
Zaradi precejšnje količine dežja je v Sloveniji največji delež vseh uporabljenih pesticidov v obliki
fungicidov, ti pa so v primerjavi s herbicidi in z insekticidi najbolj rakotvorni. Zato tudi primerjava z
drugimi državami zgolj na osnovi skupne porabe
FFS ne daje prave ocene. Zmanjšanje količin ne
pomeni samodejno zmanjšanja toksičnosti.
Že tradicionalno je skoraj polovica FFS v Sloveniji
v obliki anorganskih fungicidov (žveplo, …). Delež
bakra je znašal 6,57 %. Ko kmetje namesto bakra
in žvepla uporabijo nove, veliko bolj koncentrirane fungicide, to statistično deluje kot pomembno
zmanjševanje količine uporabljenih pesticidov,
dejansko pa je toksična obremenitev lahko veliko
večja kot prej.
www.zazdravje.net 		

Zanimivo je, da v Sloveniji 86,4 % pridelanih jabolk prihaja iz integrirane pridelave, kar očitno ne
vpliva na število škropljenj. Kot poročajo sami pridelovalci, v integrirani pridelavi škropijo v povprečju 16-krat na leto s fungicidi (včasih tudi 20-krat),
6-krat z insekticidi in od 1- do 2-krat s herbicidi.
V konvencionalni pridelavi jabolk (10,9 % površin)
pa je število škropljenj podobno. Le z insekticidi
škropijo nekoliko bolj pogosto – 9-krat letno.
V Sloveniji imamo le 2,7 % eko pridelovalcev jabolk. Skupaj se v Sloveniji na hektar nasadov jablan porabi v povprečju 25,5 kg aktivnih snovi.
Z ostanki pesticidov je v Sloveniji najbolj obremenjeno sadje. Od 70 do 90 % ostankov pesticidov,
ki jih najdejo v vzorcih, predstavljajo FFS, ki so
uporabljena z namenom, da se preprečita škrlup in jabolčni zavijač, ki se pojavljata v juliju in
avgustu.

Breskve
Tudi pri breskvah bi po količini integriranih pridelovalcev (teh je 66,9 %) pričakovali, da bo uporaba
FFS manjša. Dejansko pa je še večja kot pri jabolkih in znaša v povprečju 29,5 kg aktivnih snovi na
hektar.
Precej ostankov FFS so v letih 2006 in 2007 našli
tudi v jagodah (le 15 % vzorcev je bilo brez ostankov). Na predstavitev rezultatov pa so se proizvajalci odzvali z večjo disciplino pri uporabi FFS,
zato se je tudi število vzorcev z ostanki FFS v letu
2008 zmanjšalo na 50 %.

Krompir
Zanimivo je, da 81 % slovenskega krompirja predstavlja konvencionalna pridelava, pri kateri ni neposrednega nadzora uporabljenih FFS.
Le 2 % pridelanega krompirja sta iz eko pridelave,
10 % pa iz integrirane pridelave krompirja. Ali vas
zanima, koliko pesticidov se uporabi za pridelavo
krompirja?
Ankete, ki so jih izpolnili pridelovalci, pravijo, da
Skupaj za zdravje človeka in narave
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krompirjevo plesen zatirajo s škropljenjem s fungicidi v povprečju od 4- do 7-krat na leto. Dodatno
se enkrat do dvakrat škropi tudi z insekticidom
proti koloradskemu hrošču. Velik delež večjih
pridelovalcev uporablja tudi insekticid proti strunam. Na osnovi terenskih informacij v KIS ugotavljajo, da pridelovalci te preparate uporabljajo v
količinah, ki so večje od dovoljenih. Namesto 5 kg
na hektar ga porabijo 8 ali celo 10 kg/ha. Tudi pri
drugih navedenih sredstvih ocenjujejo, da so realne številke večje kot v zbranih anketah.
Na koncu sledi še kemično uničenje krompirjevke
(desikacija) – po domače temu rečemo, da kemično posušijo cimo (zeleni del), da lažje strojno poberejo krompir.
Skupaj se v intenzivni pridelavi škropi več kot od
8- do 10-krat v sezoni, pri tem pa porabijo 9,20 kg
aktivnih snovi na hektar.
Če ste pomislili, da boste od zdaj naprej kupovali
integrirano pridelani krompir, ki nam ga vztrajno
predstavljajo kot „skoraj eko“, vas bo morda presenetilo dejstvo, da tudi tam škropijo povprečno
5,5-krat s fungicidi, 1,5-krat z insekticidi in 1,25krat s herbicidi.

Tiha pomlad

Nove študije nakazujejo, da lahko
enaki pesticidi, ki škodujejo čebelam, obenem povzročajo smrt
mnogih ptičev.
Neonikotinoidi ubijajo lastovke, škorce, drozge in mnoge druge ptiče skoraj tako hitro
kot čebele. Po ocenah znanstvenikov bomo
lahko na območjih, ki so jih spremljali v 10
letih, izgubili okrog 35 % prebivalstva ptičev,
če ne bomo ukrepali.
Če bomo tiho, bomo imeli „tiho pomlad“
opozarjajo aktivisti mednarodne nevladne
organizacije SumOfUs, ki na to temo zbirajo
podpise in finančna sredstva, s katerimi se
želijo zoperstaviti predvsem enemu največjih
proizvajalcev tovrstnih pesticidov – podjetju
Bayer. Kot objavlja SumOfUs, je še vedno odprta tožba Bayerja proti EU zaradi začasne
prepovedi uporabe navedenih pesticidov.
Hkrati Bayer lobira tudi v kanadski provinci
Ontario, ki je sprejela podobne ukrepe.
Vir: SumOfUs

V eko pridelavi pa škropijo v povprečju le enkrat
letno, in sicer s fungicidom, ki je dovoljen za eko
pridelavo.

Čebula
Med vrtninami, pri katerih se porabi največ FFS,
izstopa tudi čebula. Ker je tudi ta občutljiva na
plesen, v deževnih letih pridelovalci uporabijo
fungicide celo 7-krat letno, insekticide pa povprečno trikrat letno. V pogovorih s pridelovalci
sodelavci KIS ugotavljajo, da so pri čebuli včasih
v uporabi tudi sredstva, ki nimajo dovoljenja za
uporabo pri čebuli.
Skupaj se na hektar površine pri pridelavi čebule
uporabi povprečno 6,59 kg aktivnih snovi, kar je
štirikrat več kot pri zelju ozirom 2,5-krat več kot
pri paradižniku.
5
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Solata
Solata ima krajšo vegetacijsko dobo, kljub temu
jo pri intenzivni pridelavi na poljih škropijo v povprečju 1,5-krat s fungicidi in 1,5-krat z insekticidi
ter v povprečju porabijo 1,51 kg aktivnih snovi
FFS na hektar površine.
Seveda je uporaba teh snovi v rastlinjakih veliko
večja, česar pa raziskava ni ločeno zajela.
www.zazdravje.net

Med vsemi testiranimi pesticidi se je za najbolj
toksičnega izkazal Monsantov Roundup. Kot formula je ta izdelek neprimerno bolj toksičen, kot je
sama snov glifozat, ki je v njem uporabljena.
Ta nova znanstvena spoznanja, na katera mnoge nevladne organizacije opozarjajo že desetletja, postavljajo pod vprašaj določene dovoljene
dnevne odmerke, ki bi bili za človeka neškodljivi.
Dosedanji izračuni temeljijo na toksičnosti uporabljenih aktivnih snovi in ne upoštevajo tudi drugih „pomožnih“ snovi, ki se pojavljajo v sestavi
izdelkov.

1.000-krat bolj
toksično, kot bi
pričakovali!
Profesor Gilles-Eric Seralini in njegova
skupina s francoske Univerze v Caenu
ponovno povzročata nespečnost Monsantu in drugim kemičnim koncernom.
Najnovejša študija, objavljena v reviji BioMed
Research International (BRI), dokazuje, da je veliko
pesticidov, ki jih najdemo na trgu, veliko bolj toksičnih, kot bi sklepali na osnovi njihove uradne
ocene tveganja.
Izkazalo se je, da tisto, kar proizvajalci označujejo kot „pasivne“ in pomožne snovi, ustvarja veliko bolj toksični koktajl, kot bi pričakovali. Prav
zahvaljujoč tem snovem so lahko izdelki celo od
stokrat do tisočkrat bolj toksični, kot bi sklepali
na osnovi količine odobrenih aktivnih snovi, ki
jih vsebujejo.
Situacija je podobna kot pri cepivih, kjer se tako
imenovane „inertne“ snovi obravnavajo kot varne
in jih ponavadi ni treba ločeno preverjati. Kot piše
v poročilu raziskave: „Pesticidi vsebujejo dodatke,
ki jih proizvajalci ne razkrivajo in jih označujejo
kot pomožne snovi. Aktivne snovi pa se ponavadi
testirajo izolirano. Osem formul od pregledanih
devetih se je izkazalo za več stokrat bolj toksičnih,
kot je bila toksična uporabljena aktivna sestavina.
V enem primeru pa je izdelek dosegel 1.000-krat
večjo toksičnost, kot če bi uporabili le navedeno
aktivno sestavino.“
www.zazdravje.net 		

„Dejanska toksičnost pesticidov, ki se uporabljajo v intenzivnem kmetijstvu, se skriva od kmetov, javnosti in organih odločanja,“ poudarja
prof. Seralini. „Znanstveni strokovnjaki v zdravstvenih agencijah imajo jasno odgovornost za
prenovo regulatornega sistema, in sicer s ciljem,
da bi ocenili pesticide bolj realistično. Če ničesar
ne storijo, je to zanikanje stroke in ogrožanje življenja ljudi.“
Študijo najdete na povezavi: www.hindawi.com/
journals/bmri/2014/179691/

Najbolj umazanih 12
Nevladna organizacija EWG (Enviromental
Working Group) je objavila seznam najbolj
spornih živil, v katerih so odkrili največje
ostanke pesticidov.
Na vrhu seznama so jabolka!
Večina je tretirana s pesticidom
DPA, ki omogoča, da se ohranijo v hladilnicah
celo do enega
leta. Težava je v tem, da v meso sadeža prodira vse več DPA, dlje ko so jabolka uskladiščena. Po 40 tednih vsebuje meso jabolka 32 %
ostankov pesticida, ki so ga nanesli na lupino.
DPA pa so našli v 80 % testiranih vzorcev.
Na seznamu najbolj spornih 12 se nahajajo
še jagode, grozdje, zelena, breskve, špinača,
sladka paprika, nektarine, kumare, češnjevi
paradižniki, grah in krompir.
Med najbolj sporna živila se že dolga leta uvrščajo tudi trajni nasadi - predvsem plantaže čaja,
kave, kakaovca in začimbnic, ki so deležne zelo
velikih odmerkov kemije.

Skupaj za zdravje človeka in narave
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CAS JE ZA CAJ!
Pripravite se na nepozabno cajanko.

Izgled
je pomemben.

Vsebina
Se bolj.
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Skupaj za zdravjeZastopa
človeka in narave
in prodaja: Prema d.o.o.  www.prema.si

www.zazdravje.net

Masanobu Fukuoka

Toliko zastrupljanja
zaradi 5 % več
pridelka?
Argument o koristnem vplivu pesticidov
na donos pridelka smo že tolikokrat
slišali, da ga je večina ljudi sprejela kot
resničnega. Pa je res tako?
Zagovorniki pesticidov nenehno navajajo, da bi
bil brez njih pridelek razpolovljen, vse bolj množično prebivalstvo pa obsojeno na lakoto.
Masanobu Fukuoko imajo mnogi za očeta permakulture. Za razliko od Sepha Holzerja in podobnih
kmetov, ki so do svojih spoznanj prišli predvsem
s pomočjo svoje kmečke pameti, je Masanobu
Fokuoka svojo kariero začel v fitosanitarni inšpekciji in se je ukvarjal s fitopatološkim pregledom
rastlin. Nato je življenje hotelo, da se je njegova
življenjska pot zasukala za 180 stopinj.
Njegova knjiga „Revolucija ene slamice“, ki je
končno na razpolago tudi v slovenskem jeziku,
je veliko več kot le priročnik, kako pridelati veliko
hrane z minimalno dela in finančnega vložka. Res
je, da vam zemlje ne bo treba razbijati in globoko
prekopavati – zagotovo pa boste morali razbiti
veliko priučenih vzorcev v razmišljanju.

www.zazdravje.net 		

Eden med njimi je tudi ta, da bo več dela, več
gnojila in več škropiv zanesljiva pot do večjega
pridelka. Z natančnimi izračuni in dolgoletnimi
opazovanji je Fukuoka prišel do spoznanja, da
lahko znanstvena metoda kmetovanja, z vsem
dodatnim delom, naložbami in uničevanjem okolja, prispeva le 5 % večji donos.
Vse dokaze, ki jih pri tem navaja, je težko strniti
v tako majhen prostor, zato vam toplo priporočamo, da se seznanite z njegovimi poskusi in sklepi.
Na kratko pa lahko povemo, da v naravi deluje
načelo komplementarnosti – uravnovešanja. V
prvi vrsti velja pravilo, da škodljivci ali bolezni ne
napadajo vseh rastlin. Napadajo predvsem šibke
rastline, zato, denimo, 20 % poškodovanih rastlin
ne pomeni 20 % izpada pridelka. Če škodljivci
poškodujejo šibke rastline, hkrati omogočijo več
prostora za nepoškodovane rastline, ki imajo nato
večji donos, kot bi bil sicer. Ko ne dodajamo dušikovih gnojil, bo rast bolj počasna, s tem pa bo tudi
rastlina bolj odporna, potrebovala bo manj vode
in bo manj okusna škodljivcem.
Da vse, kar je ugotovil, zares drži, dokazujejo tudi
njegovi pridelki. Njegov donos riža, ječmena in
mandarin je bil vsaj enakovreden tistemu na poljih, obdelanih v skladu s sodobno agroznanostjo.
In medtem ko so ostali kmetje iz leta v leto imeli
vse slabšo zemljo in vse več težav, je bilo na poljih
Masanobu Fukuoke iz leta v leto bolje.
„Najbrž bo zvenelo ironično, če rečem, da je znanost dobra samo za to, da ugotovi, kako majhna
je človeška pamet,“ pravi g. Fukuoka. O tej pameti
pa je še zapisal:
„Človeška civilizacija, ki se ponaša z zaslepljeno
satansko pametjo, je konstrukt, zgrajen na velemestih, oropanih zelenja, in blizu je dan, ko se bo
dobesedno razblinila kakor fatamorgana na puščavskem obzorju. Zdaj človek stoji na razpotju:
ali postati brezdoma sirota vesolja ali pa se obrniti
in vrniti v božji gaj. Druge poti za rešitev človeštva
pred katastrofo od slednje ni.“

Revolucija
ene slamice
Knjiga „Revolucija ene
slamice“ je na razpolago tudi v slovenskem
jeziku.
Naročite jo lahko pri založbi Porezen.
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na katerih so še štirje, potem ste izpostavljeni
toksičnemu koktajlu. Na to pa je treba dodati še
izpostavljenost kemikalijam v kozmetiki, v plastičnih snoveh, v onesnaženem zraku itd.“

Zakaj se ne premika?
Kljub temu, da je minilo osem let od sklepa
Evropske komisije, na tem področju ni prišlo do
premikov. Poročilo PAN ugotavlja, da je masovna
infiltracija znanstvenikov, ki so povezani z industrijo, glavni razlog, zakaj je projekt na mrtvi točki.
V Odboru za pesticide, ki deluje pri svetovni zdravstveni organizaciji WHO, tako sedi 73 % znanstvenikov, ki so povezani z industrijo pesticidov
ali so iz drugih razlogov v konfliktu interesov, pa
svojih povezav niso razkrili, preden so bili imenovani. Na ta način je mogoče nenehno preglasovati
in ovirati dejavnosti, ki bi peljale v izvedbo CRA.

EFSA v rokah
industrije?
Besedilo: www.pan-europe.info

Poročilo nevladne organizacije PAN
(Pesticide Action Network) razkriva,
kako se je industrija pesticidov
infiltrirala v regulatorna telesa EFSE in
kako sabotirajo napore, da se raziščejo
toksični učinki določenih pesticidov in
njihovih kombinacij.
Poročilo se predvsem ukvarja z neizvajanjem
sklepov iz leta 2005, ko je Evropska komisija EFSI
naložila, da začne z raziskavami učinkov kombinacij pesticidov – skrajšano CRA (Cumulative Risk
Assessment oziroma v prevodu kumulativna ocena tveganja). Do danes pa tega še niso storili.
Kljub temu, da pesticide ves čas testirajo in regulirajo kot posamične kemikalije, smo ljudje vsak
dan izpostavljeni kombinacijam mnogih pesticidov. Po besedah Hansa Muilermana, koordinatorja za kemikalije pri PAN Europe, 26 % vsega sadja
in zelenjave, ki se prodajajo na evropskem tržišču,
vsebuje ostanke več kot enega pesticida.

Situacija je zelo podobna tudi v Odboru za pesticide, ki naj bi deloval pri EFSI. Le 22 % članov
panela je aktivnih raziskovalcev. Večina (52 %) je
povezana z industrijo, 19 % pa ima formalne odnose z institutom Life Sciences Institute – skupino
za lobiranje v interesu industrije. S takšno večino
jim zelo dobro uspeva ustaviti vsak napor, da bi
se kar koli spremenilo v načinu, kako se testira in
ocenjuje nevarnost pesticidov.
Zaradi popolnega pat položaja je bil Odbor za
pesticide pri EFSI leta 2012 razpuščen. Kot ugotavljajo pri PAN EUROPE, EFSA iz tega ni potegnila
pravilnih sklepov. Agencija zdaj poskuša projekt nadaljevati z raziskovalnim programom EU
Acropolis, za katerega je tudi znano, da je v njem
infiltrirana industrija pesticidov.
„V EFSI je opazno pomanjkanje profesionalizma
in zavedanja o znanstveni integriteti,“ dodaja
Muilerman. „EFSI smo svetovali, naj imenuje uradnika za znanstveno integriteto, ki bi imel nalogo,
da spremeni kulturo v agenciji in ponovno vzpostavi neodvisno znanstveno delo, v katerem bi sodelovali neodvisni znanstveniki.“

Izgled
je pomemben.

Vsebina
Se bolj.

Kot je Muilerman zapisal v TheParliament.com: „Če
zjutraj pojeste eno jabolko, na katerem so ostanki
treh pesticidov, popoldne jagode, na katerih so
ostanki petih pesticidov, in zvečer še paradižnike,
9
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EU odobrenih) GS rastlin na svojem ozemlju, vendar pa obenem daje nesorazmerno moč proizvajalcem GS semen (Monsanto, Syngenta idr.), saj bi
lahko odločali o tem, ali je zahteva države članice
ustrezna ali ne. Če država mnenja ne bi upoštevala, bi jo proizvajalec lahko tožil.
To pa je že samomor suverene (demokratične) države, ki naj bi delovala v interesu svojih državljanov – le zakaj bi se neka vlada strinjala s tem, da
svoje interese postavi na isto raven kot multinacionalna podjetja, ki delujejo v interesu ustvarjanja
dobička za svoje lastnike? Na ITR smo o tem povprašali našo vlado oziroma pristojno Ministrstvo
za kmetijstvo in okolje (čigar predstavnica je prav
tako glasovala „za“), pa tega (vsaj po našem mnenju) niso znali prav dobro razložiti.
Ker mora o predlogu zakona odločati tudi (novoizvoljeni) Evropski parlament, pričakujemo, da bo
v njem več zdravega razuma. Evroposlanci, ali nas
slišite? (Našim poslancem bomo zagotovo poslali
izvod tega eko vodiča!)

GSO - Igre brez meja
Pripravila Anamarija Slabe, Inštitut za
trajnostni razvoj

V EU se nadaljuje „usklajevanje“ glede
pristojnosti za prepoved gojenja gensko
spremenjenih (GS) rastlin med državami,
ki gojenju nasprotujejo, in tistimi, ki ga
podpirajo. Slednje so v manjšini, ki pa
je dovolj velika, da npr. svet ministrov
držav članic praviloma ni zmožen
zavrniti (ali potrditi) predlogov Evropske
komisije za odobritev posameznih
GS rastlin. Res je sicer, da je trenutno
še vedno dovoljeno gojiti le eno GS
rastlino, tako rekoč „prastaro“ koruzo
MON810, vendar je tako politično stanje
sramotno za (demokratično?) EU, v
kateri velika večina prebivalstva z GS
hrano ne želi imeti opravka.
12. junija letos so okoljski ministri EU potrdili predlog novega zakona, ki naj bi posameznim državam omogočal prepoved gensko spremenjenih
(GS) rastlin, ki pa po mnenju civilne družbe (in
tudi dveh držav članic, ki sta se glasovanja zato
vzdržali) vzbuja nove skrbi. Predlog sicer državam
omogoča pravne podlage za prepoved gojenja (v
www.zazdravje.net 		

Slovenija
Čeprav nam je pristojno ministrstvo v zvezi z
zgoraj navedenim glasovanjem zagotovilo, da
Slovenija pri GSO ohranja „previdnostno načelo“,
pa je pismo prof. dr. Martine Bavec vladi vzbudilo hude dvome v to. Bavčeva je namreč predsednici vlade Alenki Bratušek dne 14. 7. poslala
dopis z vprašanjem, zakaj je Vlada RS v potrjenem dokumentu „Program razvoja podeželja do
20114–2020“ (PRP) sprejela umik osnovne zahteve „Prepoved setve gensko spremenjenih rastlin“
za kmetije, ki so vključene v kmetijsko-okoljski
in podnebno-okoljski program (KOPOP) v okviru
novega PRP, čeprav je bila ta zahteva v gradivu
za sejo še navedena. Povedano drugače, nekdo
je tik pred sejo ali na sami seji spremenil zahtevo, po kateri je pogoj za pridobivanje sredstev
iz okoljskega programa, da kmetija ne bo gojila
GSO.
M. Bavec je prosila odgovor, na čigavo pobudo
(ime in priimek) ter zakaj je prišlo do te odločitve.
Po naših informacijah odgovora do danes ni bilo.
Se je pa (nekdanja) predsednica vlade danes, ko
pišem ta prispevek (31. 7.), predlagala za evropsko
komisarko. Ne, to ne ustreza.

Boj za označevanje GS hrane v ZDA
Tudi ZDA niso več obljubljena dežela za GSO.
Zahteve po uvedbi označevanja GS hrane so vse
glasnejše, zaradi česar je predlog za uvedbo tovrstne zakonske obveze v nekaterih zveznih državah že prišel med volivce. Skoraj povsod so ga
Skupaj za zdravje človeka in narave
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multinacionalke s finančno bogato podprtimi akcijami uspele preprečiti, ni pa jim uspelo v zvezni
državi Vermont. Ta za ZDA majhna, vendar nadpovprečno „trajnostno-kmetijska“ zvezna država
je nedavno sprejela zakon o obveznem označevanju GS hrane. Nasprotniki bodo Vermont tožili,
država pa že pripravlja obrambo.
Vendar se označevalna zgodba verjetno ne bo
končala z Vermontom. Duh „brez GSO“ je namreč
tudi v ZDA ušel iz steklenice.

Slovensko kmetijstvo in hrana
do leta 2020 še vedno „brez
pretresov“ – ali pa tudi ne?
Slovensko ekološko kmetijstvo je v zadnjih dveh
letih le doživelo nekatere pozitivne premike: obseg eko zemljišč in število kmetij se je povečalo
bolj kot v prejšnjih letih (tako v 2012 in 2013 je
bila rast 13-odstotna), nekoliko se je tudi izboljšala struktura rabe (nekaj manj travinja). Še zlasti
pozitivni so posamezni primeri skupnega tržnega
organiziranja kmetov, kar se že nekoliko pozna
pri dostopnosti slovenskih ekoloških pridelkov
(jabolka, žita, …), čeprav je uvoz ekohrane še vedno nesorazmerno visok. Pričakovali smo torej, da
bodo oblikovalci kmetijske politike z novimi ukrepi okrepili ta trend. Pa smo se zmotili …
Skoraj pod streho je namreč nacionalni Program
razvoja podeželja 2014–2020 (PRP), ki kljub prizadevanjem maloštevilnih aktivnih predstavnikov
civilne družbe bolj ali manj nadaljuje pot po doslej dobro uhojeni stezici: čim bolj spreminjajmo,
da se ne bi res kaj preveč spremenilo!
Po mnenju okoljskih NVO, ki smo skušale sodelovati v procesu priprave programa, ta vsebuje
premalo jasnih prednostnih nalog, preveč „starih„ plačil in celo vrsto kmetijsko-okoljsko-podnebnih ukrepov, katerih učinke bo težko meriti,
njihovo izvajanje pa bo nadvse težko in drago
nadzorovati.
11
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Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je po drugi
strani presenečalo pri ekološkem kmetijstvu.
Sredi leta 2013 je bil prvi predlog PRP temu dokaj naklonjen, že jeseni pa so cilje in sredstva za
ekološko kmetijstvo prepolovili. Ko smo v roko
vzeli svinčnike (pardon, kalkulatorje) in izračunali, kaj bi to pomenilo, smo ugotovili, da je novi
predlog praktično smrt za nadaljnji razvoj ekološkega kmetijstva v Sloveniji. Svoje izračune smo
nemudoma predstavili MKO in predlagali, da naj
okrepijo vsaj preusmerjanje njiv in sadovnjakov
v ekopridelavo, saj imamo travinja že tako nesorazmerno veliko. Pa očitno ni pomagalo, saj smo
morali ponovno opozoriti na to še junija letos, tik
preden naj bi predlog PRP potrdila vlada, in na
srečo je tokrat uspelo. Skoraj ne upamo pomisliti,
kaj bi se zgodilo, če bi obveljal prejšnji predlog.
Sprašujemo se tudi, kako bo MKO upravičevalo
poziv potrošnikom „kupujmo lokalno pridelano“, ki je glavna „strategija“ programa promocije
slovenske hrane. Oglas MKO med drugim pravi:
„Hvala, ker uživate lokalno pridelano in predelano
hrano … Slovenski kmet zagotavlja kakovostne
surovine predelovalni industriji, obenem pa je hrana in surovina, ki jo dobimo od slovenskega kmeta,
kakovostna, proizvedena na naraven in okolju prijazen način.“ Očitno v novem PRP „naraven in okolju prijazen način“ za MKO ne pomeni le uporabe
sintetičnih kemičnih pesticidov in gnojil (kot doslej), temveč tudi krmljenje (in morda kmalu tudi
gojenje?) GSO!
Pa veste, koga „nategujejo“? Ne le potrošnikov,
temveč tudi kmete! Zavajanje na dolgi rok škoduje vsem vpletenim.

Koliko bomo še lahko zaupali domačim izdelkom, če
pogoj za naravi in okolju prijazno pridelavo ni opuščanje pesticidov in prepoved gensko spremenjenih
organizmov?
www.zazdravje.net

Zakaj nas skrbi
sporazum TTIP?
Besedilo: Andrej Gnezda, Umanotera

Evropska unija je julija 2013 pričela s
pogajanji z ZDA o sklenitvi Čezatlantskega trgovinskega in naložbenega
partnerstva (TTIP – Transatlantic Trade
and Investment Partnership). Pogajanja
do nedavnega niso bila deležna večje
medijske in javne pozornosti, vendar
se je ta po vrsti opozoril in pomislekov,
ki so jih izrazile številne civilnodružbene organizacije, okrepila. Kaj skrbi
okoljevarstvenike, sindikate in zveze za
varstvo potrošnikov?
Cilj TTIP-a je odpraviti t.i. tarifne in netarifne ovire,
ki kakor koli omejujejo trgovinsko izmenjavo in
naložbe. Odprava prvih, ki zajemajo razne carine
in uvozne dajatve, ne vzbuja pretirane skrbi, veliko bolj pa druge, t.i. netarifne ovire. Te izhajajo iz
razlik v zakonodajah EU in ZDA, in sicer gre za zelo
obsežna področja predpisov, ki so namenjena javnemu interesu ter zaščiti zdravja, okolja in socialnih pravic. S pogajanji želijo te razlike med ZDA in
www.zazdravje.net 		

EU čim bolj omiliti ali celo odpraviti. S tem pa se
pojavlja grožnja po znižanju trenutne ravni zaščite, pri čemer so še posebej kritična področja, kjer
so razlike v nadzoru med EU in ZDA največje in
imajo neposreden vpliv na naš vsakdan: prehrana
(GSO), kemikalije (pesticidi), zdravila (generična
zdravila) ali varstvo podatkov (kršenje zasebnosti). Predstavniki korporacij in gospodarsko-interesnih združenj pri pogajalcih že dalj časa lobirajo,
da se ti standardi in varovala znižajo, ter pozivajo
k deregulaciji teh politik.
Dodatne grožnje prinaša t.i. mehanizem za reševanje sporov med vlagatelji in državo (ISDS), s
katerim lahko korporacije tožijo državo, če bi po
njihovem mnenju zakonodaja ali odločitev države
ovirali rast njihovega dobička. Teh tožb je bilo že
kar nekaj, četudi je šlo za popolnoma legitimne
odločitve države: npr. avstralska zakonodajna odločitev o pakiranju tobačnih izdelkov je postala
predmet tožbe s strani tobačnega giganta Philipa
Morrisa, energetsko podjetje Vattenfall je tožilo
Nemčijo zaradi njene napovedi o ukinitvi jedrske
energije ipd. Zneski odškodnin so več sto milijonov ali celo milijarde evrov, zaradi česar države
včasih osnutke novih naprednejših zakonov, ki so
v interesu javnosti, v strahu pred tožbo puščajo v
predalih. Države bi s sporazumom tako posredno
lahko izgubile zakonodajno avtonomijo ter pravico do varovanja svojih prebivalcev in interesov.
Sporazum, o katerem se pogajajo tajno in netransparentno, je zaradi navedenih razlogov
naletel na močan odpor organizacij civilne družbe tako v EU kot v ZDA. Organizacije za varstvo
potrošnikov, sindikati in nevladne organizacije
z različnih področij se združujejo v boju proti
sklenitvi škodljivega sporazuma, tudi v Sloveniji.
Nedavno je na Evropsko komisijo 150 organizacij
iz celotne Evrope, ki so se združile posebej zaradi
tega, vložilo tudi Evropsko državljansko pobudo
za zaustavitev sporazumov TTIP in CETA (sporazum med EU in Kanado), s katero nameravajo
zbrati milijon podpisov podpore. Zbiranje podpisov se bo predvidoma pričelo v septembru, pri
nas pa bo akcijo usklajevala Umanotera, ki bo za
osvetlitev sporazuma TTIP organizirala še druge
javne dogodke.
Več na www.stop-ttip.org.
Po poročanju organizacije SumOfUs so
evropski voditelji do zdaj prejeli že več kot
100.000 pisem s strani ljudstva, ki je zaskrbljeno zaradi TTIP in povečanega vpliva korporacij, ki državam jemlje suverenost. To je
največje število komentarjev, ki je do zdaj
prispelo na kakšno temo.
Skupaj za zdravje človeka in narave
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Nad bakterije z virusi!
In ravno ko smo pomislili, da je meso oprano v kloru nekaj najhujšega, kar nas lahko
doleti, je NaturalNews objavil še eno vročo
novico.

Ali bomo jedli meso,
oprano v kloru?
Iz ameriških medijev lahko izvemo, da
zagovornici perutnine, oprane v kloru,
v sklopu pogajanj TTIP vodijo že 6. krog
pogajanj z EU.
Ameriški standardi proizvodnje mesa so bili za
Evropo (vsaj do zdaj) zelo sporni. ZDA dovoljuje
uporabo rastnih hormonov pri govejem mesu, pri
perutnini pa dovoljujejo, da se meso pred prihodom na trg pere v kloru, z namenom dezinfekcije.
Iz teh razlogov do zdaj ZDA ni mogla izvažati svojih mesnin v Evropo. To, kar mi imenujemo zdrava
pamet in zakoni v korist kupcev, je za korporacije
le nepotrebna „netarifna ovira“. Namen trgovinskega sporazuma (TTIP) je „uskladiti“ zakonodajo, kar prevedeno pomeni, da želijo doseči, da bi
Evropa dovolila takšno prakso tudi na svojem ozemlju. Pri tem pogajalci kot argument navajajo, da
je „potrošnikom treba zagotoviti največjo možno
izbiro“, pod pogojem, da je hrana varna.

514 tožb v imenu
izgubljenega dobička
V novicah smo že pisali o sodnih sporih, ki
jih vodijo multinacionalke proti državam, ki
jim z zakonodajo, ki varuje zdravje, okolje ali
potrošnike, manjšajo dobiček. V letu 2012
je bilo vloženih kar 514 takšnih tožb. Kaj bo
šele, ko bodo novi trgovinski sporazumi še
bolj omajali suverenost držav?
13
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Že nekaj časa se pri živilih, v katerih se lahko
razvijejo bakterije, kot je, denimo, listerija,
v ZDA uporablja dodatek ListexTM. Za tem
imenom se skriva koktajl šestih virusov, ki
se hranijo z bakterijami. Viruse nanašajo na
meso, sir, sadje in zelenjavo, s čimer dosežejo, da so izdelki bakteriološko ustrezni.
Kaj pa virusi? Inšpektorjem do zdaj ni prišlo
na misel, da bi preverjali njihovo prisotnost,
zakonodaja tega prav tako ne predvideva ...
Zato tega proizvajalcem do zdaj ni bilo treba
sporočati.
(http://www.fooddemocracynow.org)

Trenutno stališče stroke in združenj pridelovalcev v Evropi je do tega odklonilno, kar pa še ni
zagotovilo, da ne bodo prevladali kakšni drugi
argumenti.
Novico so objavili na www.france24.com, euractiv.
com, washingtonpost.com, globalmeatnews.com,
reuters.com in naturalnews.com. Neposredne
spletne povezave najdete na naši spletni strani
www.zazdravje.net na koncu novice.

Imperij vrača udarec
Korporacije ne sedijo križem rok ob vse večjem zavedanju potrošnikov, da so sistemsko
zastrupljani zaradi dobičkov.
Multinacionalke razen za lobiranje politikov
in znanstvenikov vse več denarja namenjajo tudi javnemu blatenju vseh zagovornikov
eko hrane.
V časopisu The New York Post (z dne 19. aprila) lahko preberemo članek z dramatičnim
naslovom: Tiranija Mafije eko mamic, v kateri
se mame, ki želijo svoje otroke hraniti z eko
hrano, zmerjajo, da so fanatične.
Avtorica kot glavni argument proti uporabi
eko živil navaja, da ne obstajajo trdni dokazi, da bi bilo s konvencionalno hrano kar koli
narobe.
V organizaciji Friends of Earth so izvedli analizo dogajanja v medijih in prišli do sklepa, da
gre za organizirano kampanjo z jasnim ciljem
odvračanja ljudi od eko živil.
www.zazdravje.net

Potrošniki želimo ohraniti vsaj pravico védenja in
pravico izbire. Želimo torej vedeti, ali je med gensko kontaminiran ali ne.
Evropsko sodišče je leta 2011 odločilo, da je cvetni
prah sestavina medu, zato bi moral biti označen.
Januarja 2014 pa so lobiji trgovcev, ki imajo interes uvažati med s cenenih in kontaminiranih tržišč
Latinske Amerike, uspeli našo pravico izničiti.

Kako jim je to uspelo?

Eko-skepticizem
v porastu
Vse večje povpraševanje po eko
izdelkih in ponudba, ki je manjša od
povpraševanja, ustvarjata vse večje
pritiske na „rahljanje“ zakonodaje
oziroma meril za pridobivanje eko
certifikatov.
Osnovna merila sicer niso spremenjena, se pa iz
leta v leto povečuje število tako imenovanih dovoljenih izjem.
Dilema res ni preprosta – če, denimo, ob pomanjkanju krme kmetu ne bi dovolili, da izjemoma
kupi konvencionalno krmo, bi ga obsodili na propad. Podobno je z uporabo nekaterih zaščitnih
sredstev. Težave pa nastanejo takrat, ko se začnejo takšne „špranje“ širiti in zlorabljati tudi v trenutkih, ko to ne bi bilo nujno.
Veliko težavo eko pridelave predstavlja tudi vse
bolj agresivna GSO kontaminacija. Nevladne organizacije so že dolgo nazaj opozarjale, da se
dovoljene kontaminacije ne da nadzorovati iz
Bruslja in da „duha ne bomo mogli vrniti v izhodiščno stanje, ko bo ušel iz steklenice“. Stroka nam
je takrat razlagala o tem, da so skrbi odveč in da je
vse pod nadzorom.
Kaj je teorija in kaj praksa, pa smo v začetku tega
leta videli na primeru gensko onesnaženega
medu.
Kdo bi si mislil, da bodo čebele letele tudi na gensko spremenjene rastline in da bo v njihovem
medu zaznati tudi gensko manipuliran cvetni
prah! In kaj potem?
www.zazdravje.net 		

Kot smo že zapisali, je v zakonu določeno, da je
treba sestavine označiti na deklaracijah izdelkov.
Cvetni prah pa so po novem razglasili za sestavni
del. Če niste slovnični čistun, se vam bo verjetno
zdelo, da razlike med tema izrazoma ni oziroma
da gre za sopomenki. Pravno gledano pa je od
zdaj naprej razlika lahko odločilna.
Sestavine je treba označiti na deklaracijah izdelkov, za sestavne dele pa to ne velja. In ker so cvetni prah razglasili za sestavni del medu, četudi je
morda kontaminiran, tega ne bo treba označevati,
dokler onesnaženje ne preseže 0,9 % celotne količine. Ker po mnenju prehranskih strokovnjakov v
medu cvetnega prahu ni nikoli več kot 0,5 odstotka, to pomeni, da potrošnik na GSO prah ne bo
nikoli opozorjen, četudi bi bil celotni cvetni prah
gensko spremenjen.

Pričakujemo lahko, da bodo na enak način „reševali“ tudi druge izdelke, pri katerih se bo pokazalo,
da je genska tehnologija ušla z vajeti. Edino, česar
ne bo več mogoče rešiti, je zaupanje ljudi.
Večina evropskih poslancev je namreč na zasedanju v Strasbourgu padla na izpitu iz zaščite pravice potrošnikov do tega, da vedo, kaj kupujejo.
Splošni padec zaupanja v eko izdelke pa kaže tudi
že navedena raziskava GFK Slovenije.
Na vprašanje, kaj EKO pomeni danes in kaj je pomenilo pred 20 leti, je večina anketirancev odgovorila, da menijo, da so bili izdelki nekdaj bolj
ekološki, četudi niso bili tako imenovani (lokalna
pridelava, manj onesnažena tla in manj industrijskih dodatkov).
Skupaj za zdravje človeka in narave
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Kam po eko izdelke
in dobre nasvete?
EKO VODIČ 2014/2015

VSESLOVENSKA IZDAJA
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Vseslovenska izdaja eko vodiča je na voljo v PDF obliki na www.zazdravje.net
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BIO PRODAJALNA NORMA

Gosposvetska cesta 6, 1000 Ljubljana
Odpiralni čas: 8-19 h (PO-PE), 8-12h (SO)
0590 45 500 // www.norma.si // norma-lj@norma.si
Norma, doslej dobro poznana Mariborčanom, je svoja vrata v Ljubljani odprla v aprilu
2014. Zdravojedce v centru Ljubljane navdušujemo z izvrstno izbiro ekoloških izdelkov. Zagotavljamo pestro ponudbo svežega sadja, zelenjave in pekovskih izdelkov.
Težimo k oskrbi s čim več slovenskimi bio izdelki. V Normi vam strokovno svetujemo, z
nasveti in recepti na spletu pa navdušujemo za zdrav življenjski slog.

CENTER EKO365

Runkova ulica 2, 1000 Ljubljana
Odpiralni čas: 9-17h (PO, TO, ČE, PE), 9-19h (SR)
0590 21 700 // www.eko365.si // info@eko365.si
V centru EKO365 nudimo popolno izbiro aparatov in pripomočkov za pripravo sveže,
naravne ter polnovredne prehrane. Aparate lahko preizkusite in se jih tudi naučite
uporabljati še pred nakupom. Nudimo še predavanja, delavnice, testiranja, kolonohidroterapijo, jogo in servis. Več informacij o naši ponudbi najdete na: www.eko365.si,
www.eujuicers.si, www.mojmlin.si in www.excaliburdehidrator.si.

EKOLOŠKA TRGOVINA BIOVERA

Galjevica 9, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas: 8-20h (PO-PE), 8-14h (SO)
051 750 108 // www.biovera.si // info@biovera.si
V Ekološki trgovini Biovera imamo poslanstvo, da zdrave in bio izdelke približamo
vsem ljudem, zato nudimo stalni 20% na vse izdelke za redne stranke. Odlikujemo
se po vrhunskih znamkah naravne kozmetike in izredno ugodnih cenah ekološke
prehrane. Nakup poteka v prijetnem, domačem vzdušju, kjer vedno prejmete prave
informacije in nasvet. Vztrajno širimo ponudbo glede na povpraševanje naših strank.

KALČEK, samopostrežna
ekološka trgovina

Trubarjeva 15, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas: 7 - 19h (PO-PE), 9 - 13h (SO)
01 433 01 18 // www.kalcek.si //
trgovina.siska@kalcek.si, info@kalcek.si

KALČEK, samopostrežna
ekološka trgovina

BTC City, Hala 9, Grška ulica,
1000 Ljubljana

Odpiralni čas: 9-20h (PO-SO)
01 523 35 62 // www.kalcek.si // trgovinaBTC@kalcek.si, info@kalcek.si
V trgovinah Kalček od leta 1989, kot prvi slovenski ponudnik ekoloških izdelkov v
Sloveniji, nudimo najboljše ekološke izdelke za zdrav in ozaveščen način življenja. Pri
nas lahko na enem mestu dobite vsa živila in vse izdelke, ki ste jih vajeni iz konvencionalnih trgovin, s pomembno razliko, da je med 4.000 izdelki v naši ponudbi 99 odstotkov izdelkov preverjeno ekoloških.
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KALČEK, samopostrežna
ekološka trgovina

Celovška 268, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas: 9-20h (PO-SO)
0590 78 710 // www.kalcek.si // trgovina.siska@kalcek.si, info@kalcek.si
V trgovinah Kalček od leta 1989, kot prvi slovenski ponudnik ekoloških izdelkov v
Sloveniji, nudimo najboljše ekološke izdelke za zdrav in ozaveščen način življenja. Pri
nas lahko na enem mestu dobite vsa živila in vse izdelke, ki ste jih vajeni iz konvencionalnih trgovin, s pomembno razliko, da je med 4.000 izdelki v naši ponudbi 99 odstotkov izdelkov preverjeno ekoloških.

MAGNOLIJA, studio za aromaterapijo

Maroltova 2, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas: fleksibilno
040 802 636 // www.magnolija.si // nina@magnolija.si
Spletna trgovina Magnolija je pravi raj za izdelovalce naravne kozmetike! V njej boste našli vse potrebne sestavine za vašo kozmetično kuhinjo. Naša posebnost so 100 % čista,
avtentična in certificirana eterična olja Florihana, ki sodijo v sam vrh svetovne aromaterapije. Znanje o aromaterapiji, naravni kozmetiki in izdelavi botaničnih parfumov lahko
pridobite na delavnicah in tečajih, ki jih vodi priznana aromaterapevtka Nina Medved.

PISARNA BONAMICO

Kneza Koclja 37, 1000 Ljubljana
Odpiralni čas: 9-14h
040 891 081 // www.bioprotector.si // bonamico@t-2.net
Učinkovita zaščita pred škodljivimi posledicami elektromagnetnih sevanj. Rezultati
meritev, certifikati, mnenja uporabnikov in cene na www.bioprotector.si. Dr. Reba
Goodman, Columbia University: “Celice na EMS reagirajo enako kot na druge strupe,
vključno s težkimi kovinami in strupenimi kemikalijami. DNK v celicah prepozna EM
polja že pri zelo nizkih stopnjah sevanja in proizvede biokemični stresni odgovor.”

SANOLABOR LJUBLJANA DRAVLJE

Celovška 280, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-13h (SO)
01 510 85 19 // mp.lj-siska@sanolabor.si

SANOLABOR LJUBLJANA KOSEZE

Ulica bratov Učakar 54, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas: 8-20h (PO-PE), 8-20h (SO)
01 510 84 48 // mp.lj-koseze@sanolabor.si
Sanolabor, največja in najbolj prepoznavna mreža prodajaln za zdravje v Sloveniji,
svojim kupcem ponuja certificirane eko izdelke prepoznavnih blagovnih znamk. Na
naših policah najdete tudi največji nabor naravne kozmetike priznanih proizvajalcev.
Seveda pa ostajamo zvesti svoji siceršnji ponudbi - medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta in prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke. Zadovoljni bomo, če vam bomo lahko pri nakupu tudi
strokovno svetovali.
certif. naravna
kozmetika
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SANOLABOR LJUBLJANA - INTERSPAR VIČ

Jamova 105, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas: 9-21h (PO-PE), 8-21h (SO), 9-15h (NE)
01 423 73 00 // mp.lj-vic@sanolabor.si

SANOLABOR LJUBLJANA - CENTER

Cigaletova 9, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-13h (SO)
01 439 79 80; 232 53 71 // mp.lj-cigaletova@sanolabor.si

SANOLABOR LJUBLJANA - CITYPARK

Šmartinska 152g, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas: 8-21h (PO-PE), 8-21h (SO), 9-15h (NE)
01 521 12 88 // mp.lj-interspar@sanolabor.si
Sanolabor, največja in najbolj prepoznavna mreža prodajaln za zdravje v Sloveniji,
svojim kupcem v izbranih prodajalnah nudi eko kotičke. Tu so na voljo certificirani eko
izdelki prepoznavnih blagovnih znamk. Med ponudbo najdete prav vse, od superživil, do kakovostnih maščob, zdravih prigrizkov do hrane za posebne dietne potrebe.
Seveda pa ostajamo zvesti svoji siceršnji ponudbi - medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta in prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.
Sanolabor svojim kupcem ponuja tudi največji nabor naravne kozmetike različnih
uveljavljenih blagovnih znamk. Zadovoljni bomo, če vam bomo lahko pri nakupu tudi
strokovno svetovali.

PRODAJALNA ZDRAVE HRANE JABLANA - BTC

BTC tržnica, Šmartinska 152 , 1000 Ljubljana

Odpiralni čas: 8-18 h (PO-PE), 7:30-17 h (SO)
01 585 28 13 // jablana.trgovina@gmail.com
Jablana je videti kot “bonsai”, a njena vsebina že skoraj 20 let sili iz okvirjev. Vsak dan najdemo nova znanja, kar se pozna na naših izdelkih “Rajska jablana”. Dnevno sveže, zdrave
in okusne sladice in slani prigrizki, energijske ploščice, presne torte, …, vse iz naravnih,
ekoloških sestavin. Tofu in sejtan sta že tradicionalna izdelka, kmalu pa se jima bo pridružilo še nekaj novosti z okusi Daljnega vzhoda. Naše vodilo je spoštovanje življenja!

ŽIVA CENTER, BIO VEGANSKA
TRGOVINA IN ALTERNATIVNI CENTER

Tomačevo 27, 1000 Ljubljana

Odpiralni čas: 8-19 h (PO-PE) 8-14 h (SO)
051 454 355, 01 436 46 71 // www.zivacenter.si,
www.bitizenska.org // info@zivacenter.si
Več kot 2.000 izdelkov na 200 m2, parkirišče in dostop z vozičkom. Uvoz in distribucija naravne ekološke kozmetike (Logona, Sante, …), veganske prehrane (Probios,
Wheaty, Govinda, Pacari, …), eko čistil (Sodasan), eteričnih olj in tekstila. Velika izbira,
ugodne cene, diskontni popust (15 %), mesečne akcije in popusti za imetnike kartice
(5-30 %). Center alternativne medicine in brezplačna svetovanja.
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ZDRAVA TRGOVINCA

Levstikov trg 6, 1000 Ljubljana
Odpiralni čas: 9-19 h (PO-PE), 8-14 h (SO)
051 634 560
V Zdravi trgovinci s pridihom domačnosti Vam pomagamo pri izbiri ekoloških živil,
čistil in higienskih izdelkov; imamo tudi brezglutensko, presno hrano ter hrano za vegetarijance in vegane. Pred Vašimi očmi zmeljemo moko v želeni količini iz ekološko
pridelanih žitaric in stročnic: pire, pšenice, kamuta, rža, ječmena, ovsa, riža, enozrnice,
neoluščenega prosa, prosene kaše, ajde, čičerike in soje.

ZELENA TRGOVINA

Šmartinska 152, BTC dvorana A, 1000 Ljubljana
Odpiralni čas: 9-20h (PO-SO)
01 810 90 32 // www.zelenatrgovina.si // info@zelenatrgovina.si
Edini v Sloveniji ponujamo 100% naravna ležišča iz eko lateksa. Narejena so v Sloveniji,
od začetka do konca, brez škodljivih kemikalij. Poslovanje brez posrednikov omogoča,
da so cene visoko kakovostnih ležišč ugodne in dostopne. Obenem pri nas najdete
še pestro izbiro izdelkov iz ekološkega bombaža za dom in otroke, ekološka čistila in
naravno kozmetiko. Pokličite za nasvet in katalog.

ZRNO DO ZRNA

Trubarjeva cesta 8, 1000 Ljubljana
Odpiralni čas: 6.30-19.30 h (PO-PE), 8-15 h (SO)
01 430 55 55 // zrnodozrna@gmail.com
Na naših policah je več kot 2.000 izdelkov, izstopamo pa predvsem zaradi pestre ponudbe polnovrednih in ekoloških svežih prigrizkov, ki si jih lahko privoščite brez slabe vesti.
Med drugim so na voljo tudi ekološke veganske pirine potice ter kruh iz ajdove in riževe
moke brez kvasa. V trgovini veliko prostora namenimo slovenskim ekološkim izdelkom,
tako svežim kot tudi trajnim (žitarice, stročnice, semena, olja).

TRGOVINA MOK'CA

Vodnikova cesta 187, Tržnica Koseze, 1000 Ljubljana
Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-13h (SO)
031 691 134, 041 222 163 // www.mokca.si // info@mokca.si
V Mok`ci ponujamo 12 vrst ekoloških žit (pšenica, pira, kamut, oves, rž, ječmen, ajda,
proso, koruza, riž, tapioka, amarant), ki jih pred vami zmeljemo v moko. Posebnost
ponudbe je, da žita, ki ne vsebujejo glutena, meljemo na ločenem mlinu in so primerna tudi za alergike in bolnike s celiakijo. Pri nas najdete še olja, masla, lesene izdelke,
superživila in čaje. Več o ponudbi na www.mokca.si.

OKOLICA LJUBLJANE

SANOLABOR DOMŽALE

Slamnikarska 1, 1230 Domžale
Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-13h (SO)
01 724 44 23 // mp.domzale@sanolabor.si
Obiščite naš eko kotiček, v katerem najdete: superživila, kakovostne maščobe, zdrave prigrizke, hrano za posebne dietne potrebe in naravno kozmetiko. Seveda pa ostajamo zvesti svoji siceršnji ponudbi - medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta in prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.
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SANOLABOR KAMNIK

Qlandia center, Domžalska 3, 1241 Kamnik
Odpiralni čas: 8-21h (PO-PE), 8-21h (SO)
01 831 18 63 // mp.kamnik@sanolabor.si
Obiščite naš eko kotiček v katerem najdete: superživila, kakovostne maščobe, zdrave
prigrizke, hrano za posebne dietne potrebe in naravno kozmetiko. Seveda pa ostajamo zvesti svoji siceršnji ponudbi - medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta
in prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in
otroke.

APOTEKA NATURA

Adamičeva 24, 1290 Grosuplje
Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-13h (SO)
01 786 25 70 // www.apoteka-natura.si // info@apoteka-natura.si
Apoteka Natura ima več kot 22-letno tradicijo na področju prodaje zeliščnih zdravil,
naravnih preparatov in dodatkov k prehrani. Z izboljšano ponudbo izdelkov za zdrav
življenjski slog pa nas od avgusta najdete v Grosuplju, na novi lokaciji, ali pa nas obiščite v naši spletni trgovini, kjer lahko vse svoje najljubše izdelke naročite kar iz svojega naslonjača. Dobrodošli.

EKOLOŠKA TRGOVINA BIO RAJ

Sokolska 6, 1295 Ivančna Gorica

Odpiralni čas: 9-18h (PO-PE), 8-13h (SO)
01/78 12 780 // www.unithing.si // bioraj2011@gmail.com
Ekološka trgovina, knjige in izobraževalne delavnice, le 15 minut iz Ljubljane in
Novega mesta. Ogromno parkirišče in oseben pristop - vsem, ki želite, se z veseljem
posvetimo in pomagamo z informacijami ali nasveti. Sledimo novostim in želimo, da
vsak, ki vstopi, odide zadovoljen. Najbolj pogost komentar: »Vse kar kupujem, je na
enem mestu, ni mi treba več iskati vsake stvari v drugi trgovini.«

SANOLABOR RIBNICA

Majnikova 1 (Zdr. dom), 1310 Ribnica
Odpiralni čas: 8-15h (PO-PE), 11-19h (SRE) 9-13h (SO)
01 836 97 56 // mp.ribnica@sanolabor.si
Svojim kupcem ponujamo certificirane eko izdelke prepoznavnih blagovnih
znamk ter največji nabor naravne kozmetike. Seveda pa ostajamo zvesti svoji siceršnji ponudbi - medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta in prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.

DOBRA MISEL SPEC. TRGOVINA

Ljubljanska cesta 29, 1360 Vrhnika

Odpiralni čas: 8-20h (PO-PE), 8-17h (SO)
01 750 59 48 // www.dobramisel.net // dobra.misel@siol.net
V naši trgovini je vsak dan živahno, saj se vedno odvija kakšna promocija naših izdelkov. Za naše stranke poskrbimo tudi z ugodnostmi kartice zvestobe, akcijskimi nakupi, 5 % gotovinskim popustom za upokojence prve tri dni v mesecu. Izvajamo brezplačne mini nege obraza, vitaminsko-mineralni test z bioresonanco, meritve sladkorja
v krvi, meritve venskega obtoka in preglede lasišča z dermovisorjem.
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MEDILEK CERKNICA

Cesta 4. maja 61, 1380 Cerknica
Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-12h (SO)
01 709 12 40 // info@medilek.si
Smo prodajalna zelenih zdravil in MTP, vse bolj usmerjena k BIO in EKO izdelkom za
ohranjanje zdravja. Naša trgovinica ponuja vse, kar imajo veliki. Strokovno usposobljen kolektiv je vedno na voljo za nasvet, mogoče le pogovor. Trudimo se ugotoviti
vaše potrebe, želje, pričakovanja in skupaj z vami izbrati najboljše za vas. Najlepše
plačilo - vaš zadovoljen nasmeh in besede, da se boste še vrnili.

SANOLABOR TRBOVLJE

Trg revolucije 26, 1420 Trbovlje
Odpiralni čas: 8-15h (PO-PE), 10-18h (SRE), 8-12h (SO)
03 563 02 96 // mp.trbovlje@sanolabor.si
Svojim kupcem ponujamo certificirane eko izdelke prepoznavnih blagovnih znamk
ter največji nabor naravne kozmetike. Seveda pa ostajamo zvesti svoji siceršnji ponudbi - medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta in prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.

gorenjska

TRGOVINA GREENGO KRANJ

Planina 3, 4000 Kranj

Odpiralni čas: 9-18h (PO-PE), 9-12h (SO)
059 01 85 58 // www.trgovina-greengo.si //
pe.kranj@trgovina-greengo.si
V naši trgovini najdete najrazličnejše izdelke za zdravo življenje. Udeležite se lahko
analize telesa in različnih izobraževanj za zdravo življenje. Izvajamo tudi terapije na
Mastercare terapevtski mizi. Več o dogodkih na: http://www.trgovina-greengo.si.

GNEZDO, SONARAVNA GRADNJA

Huje 13 (prodajno skladišče), 4000 Kranj

Odpiralni čas: po predhodni najavi
040 333 231, 031 379 249 // www.gnezdo.si // info@gnezdo.si
Podjetje Gnezdo se ukvarja z ekološko gradnjo, hkrati pa je ponudnik visoko kakovostnih naravnih ekoloških gradbenih materialov, od konopljine izolacije in izolacije iz
trstike, materialov za ilovnate omete, olj in voskov za les in opečne tlakovce do naravnih pigmentov in ekoloških barv za dom. Poslovno se povezujemo z najbolj ekološko
usmerjenimi proizvajalci gradbenih materialov v tujini in doma.

SANOLABOR KRANJ

Bleiweisova cesta 30 (poleg Eurospina), 4000 Kranj
Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-13h (SO)
04 252 11 34 // mp.kranj@sanolabor.si
Obiščite naš eko kotiček v katerem najdete: superživila, kakovostne maščobe, zdrave
prigrizke, hrano za posebne dietne potrebe in naravno kozmetiko. Seveda pa ostajamo zvesti svoji siceršnji ponudbi - medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta
in prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in
otroke.
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DOBRA MISEL LESCE

Alpska cesta 42, 4248 Lesce
Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-12h (SO)
04 531 73 73 // www.dobramisel.com // info@klasa.si
Ponudba v prodajalni Dobra misel v celoti pokriva potrebe zahtevnega gospodinjstva
po visoko kakovostnih ekoloških izdelkih. Poleg prehranske »klasike« so na izbiro izdelki, ki ne vsebujejo alergenov, živila za dojenčke in malčke, športno aktivne, vegane
(sladoledi itd). Na voljo je še mnogo drugih izdelkov, tako naravna kozmetika in čistila,
pripomočki, kot tudi kakovostna oblačila iz ekoloških materialov (bombaž, konoplja).

TRGOVINA GREENGO JESENICE

Fužinska cesta 8, 4270 Jesenice

Odpiralni čas: 9-18h (PO-PE), 9-14h (SO)
04 586 41 12 // www.trgovina-greengo.si //
pe.jesenice@trgovina-greengo.si
V naši trgovini najdete najrazličnejše izdelke za zdravo življenje. Udeležite se lahko
analize telesa in različnih izobraževanj za zdravo življenje. Izvajamo tudi terapije na
terapevtski mizi Mastercare.
Več o dogodkih si preberite na: http://www.trgovina-greengo.si.

SANOLABOR JESENICE

Mercator center, Spodnji Plavž 5, 4270 Jesenice
Odpiralni čas: 8-20h (PO-PE), 8-20h (SO)
04 583 64 60 // mp.jesenice@sanolabor.si
Svojim kupcem ponujamo certificirane eko izdelke prepoznavnih blagovnih znamk
ter največji nabor naravne kozmetike. Seveda pa ostajamo zvesti svoji siceršnji ponudbi - medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta in prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.

SANOLABOR ŠKOFJA LOKA (FRANŠIZA)

Stara cesta 17, 4220 Škofja Loka

Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-12h (SO)
04 513 83 83 // hladnik@t-2.net
Svojim kupcem ponujamo certificirane eko izdelke prepoznavnih blagovnih znamk
ter največji nabor naravne kozmetike. Seveda pa ostajamo zvesti svoji siceršnji ponudbi - medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta in prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.

ZELIŠČNA PRODAJALNA SIVKA

Frankovo naselje 67, 4220 Škofja Loka

Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-12h (SO)
04 513 17 14 // sivka@siol.net
Smo specializirana prodajalna z zdravili, medicinskimi pripomočki, zdravo hrano,
naravno kozmetiko, knjigami za zdravo življenje, čaji, eteričnimi olji, darilnim kotičkom, …. Smo pogodbeni dobavitelj ZZZS za izdajo mecinsko-tehničnih pripomočkov.
V naših prostorih se izvajajo tudi klasične in športne masaže. Vabljeni v Sivko.
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KOMARČEK, Zeliščna trgovina

Merkator center, Tržaška 59, 6230 Postojna
Odpiralni čas: 9-20h (PO-SO), 9-12h (NE)
05 620 12 18 // komarcek.postojna@gmail.com
Komarček se nahaja v Mercator centru v Postojni, kjer imate brezplačno – pokrito parkirišče. V naši trgovinici si prizadevamo, da lahko svojim strankam ponudimo pestro
izbiro kakovostnih izdelkov, ki nam obogatijo življenje na naraven način. Upokojenci
imajo vsak četrtek 10 % popusta na vse izdelke. Vabljeni v trgovino z nasmeškom.

SANOLABOR POSTOJNA

Prečna 2 (Zdr. dom), 6230 Postojna
Odpiralni čas: 7.30-19h (PO-PE), 8-12h (SO)
05 720 36 10 // mp.postojna@sanolabor.si
Svojim kupcem ponujamo certificirane eko izdelke prepoznavnih blagovnih znamk
ter največji nabor naravne kozmetike. Seveda pa ostajamo zvesti svoji siceršnji ponudbi - medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta in prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.

primorska

SANOLABOR KOPER

Pristaniška 2 (na tržnici), 6000 Koper
Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-13h (SO)
05 626 26 70 // mp.koper@sanolabor.si
Svojim kupcem ponujamo certificirane eko izdelke prepoznavnih blagovnih znamk
ter največji nabor naravne kozmetike. Seveda pa ostajamo zvesti svoji siceršnji ponudbi - medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta in prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.

SANOLABOR NOVA GORICA

Mercator center, Industrijska c. 6, 5000 Nova Gorica
Odpiralni čas: 9-21h, 8-21h (SO)
05 333 44 96 // mp.nova_gorica@sanolabor.si
Obiščite naš eko kotiček v katerem najdete: superživila, kakovostne maščobe, zdrave
prigrizke, hrano za posebne dietne potrebe in naravno kozmetiko. Seveda pa ostajamo zvesti svoji siceršnji ponudbi - medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta
in prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in
otroke.

ZALE & PEPE

Delpinova 18b, 5000 Nova Gorica
Odpiralni čas: 9-17h (PO-PE)
041 320 990 // zaleinpepe@t-2.si
V naši trgovinici najdete pravo ekološko hrano, dober nasvet in lepo besedo. Tu lahko
tudi poklepetate, prelistate zanimivo knjigo, pokusite kaj novega, izmenjate recepte
in izveste za delavnice, predavanja, pokušnje. Pri nas lahko prevzamete zabojček zelenjave Brevkine svežine. Lahko pa zgolj posedite, si malo oddahnete in zajamete sapo
na poti po opravkih. Vedno vas bomo veseli!
certif. naravna
kozmetika
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EKOLOŠKA TRGOVINA AJDA

Glavni trg 23, 2000 Maribor

Odpiralni čas: 9-19 h (PO-PE), 8-13 h (SO)
02 250 20 23 // trgovina.ajda@siol.net
V Ajdi že 25 let iščemo in preizkušamo izdelke za zdrav način življenja. Naš moto je:
samo najboljše sme na naše police. Ob obisku vam z veseljem svetujemo o zdravem
načinu priprave jedi, uporabi kozmetike, … Današnji izbor izdelkov je plod znanja in
dolgoletnih lastnih izkušenj. Pri nas dobite tudi sveže pečen nekvašen pirin kruh iz
krušne peči, ter sveže biološko pridelano sadje in zelenjavo.

BIO PRODAJALNA NORMA

Žolgarjeva 18, 2000 Maribor

Odpiralni čas: 8-19 h (PO-PE), 8-13h (SO)
02 320 40 22 // www.norma.si // norma@norma.si
Norma je največji mariborski bio supermarket z izvrstno izbiro ekoloških izdelkov.
Dnevno zagotavljamo pestro ponudbo svežega sadja, zelenjave, pekovskih in hlajenih izdelkov. Težimo k oskrbi s čim več slovenskimi bio izdelki. Spletna stran omogoča
hiter in enostaven nakup več kot 3000 bio izdelkov. S preko 350 slastnimi bio recepti
in nasveti ozaveščamo in navdušujemo za zdrav življenjski slog.

BIOTOPIC EUROPARK

Pobreška cesta 18, Europark, 2000 Maribor
Odpiralni čas: 9-21 h (PO-PE), 8-21h (SO), 9-15 h (NE)
08 205 59 80 // www.biotopic.si
V prodajalni Biotopic v Europarku nasproti Sparovih blagajn, najdete široko
paleto bioloških živil, svežih veganskih in mlečnih izdelkov, super živil, prehrano za
otroke, ... Naše poslanstvo je spoštovati in razumeti naravo. Z izobraževanjem našega
osebja skrbimo, da kupcem posredujemo prave informacije, ki so pomembne za dosego enega samega cilja – zdravja.

BIOTRGOVINA BIOSVET

Valvazorjeva 40, 2000 Maribor
Odpiralni čas: 9-19h (PO-PE), 9-13h (SO)
040 204 078 // www.biosvet.si // trgovina@biosvet.si
BIOSVET je sončna bio trgovina, katere ponudba obsega: otroško in drugo prehrano
Demeter kvelitete, svežo ponudbo sezonskega sadja in zelenjave, hlajeni program, široko ponudbo brezglutenskih in veganskih proizvodov, naravno kozmetiko, čistila,
prehranske dodatke, knjige na temo zdravega življenja in še veliko več. Naša vizija je
postati trgovina z največ Demeter izdelki. BIOSVET za zdrav planet.

SANOLABOR MB - EUROPARK

Pobreška cesta 18, 2000 Maribor

Odpiralni čas: 9-21h (PO-PE), 8-21h (SO), 9-15h (NE)
02 320 74 54 // mp.mb-europark@sanolabor.si
Obiščite naš eko kotiček v katerem najdete: superživila, kakovostne maščobe, zdrave
prigrizke, hrano za posebne dietne potrebe in naravno kozmetiko. Seveda pa ostajamo zvesti svoji siceršnji ponudbi - medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta
in prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in
otroke.
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SANOLABOR MB - TPC CITY

Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Odpiralni čas: 8-18h (PO-PE), zaprto (SO)
02 231 05 76 // mp.mb-city@sanolabor.si
Obiščite naš eko kotiček v katerem najdete: superživila, kakovostne maščobe, zdrave
prigrizke, hrano za posebne dietne potrebe in naravno kozmetiko. Seveda pa ostajamo zvesti svoji siceršnji ponudbi - medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta
in prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in
otroke.

SANOLABOR PTUJ (FRANŠIZA)

Potrčeva 23-25 (Bolnica), 2250 Ptuj

Odpiralni čas: 8-16h (PO-PE), 8-12h (SO)
02 771 15 62 // edita.mahic@gmail.com
Svojim kupcem ponujamo certificirane eko izdelke prepoznavnih blagovnih znamk
ter največji nabor naravne kozmetike. Seveda pa ostajamo zvesti svoji siceršnji ponudbi - medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta in prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.

celjSKA REGIJA

BIO SI TRGOVINA

Savinova 2, 3000 Celje
Odpiralni čas: 8.30-19 h (PO-PE), 8-13 h (SO)
03 620 22 04 // www.biosi.si // trgovina-ce@biosi.si
Zraven celjske tržnice se nahaja trgovina Bio Si, kjer vas na enem mestu čaka velika ponudba ekološke hrane, vključno s svežimi izdelki, sadjem in zelenjavo, vsako jutro pa
diši po svežem kruhu. Med drugim nudimo ekološka čistila, kozmetiko, ekološka hrano za živali, izdelke za gospodinjstvo, ekološka semena… skratka vse kar potrebujete.

BIOTOPIC CITYCENTER

Mariborska 100, Citypark, 3000 Celje
Odpiralni čas: 9-21 h (PO-PE), 8-21h (SO), 9-15 h (NE)
03 490 31 91 // www.biotopic.si
Pri nas boste našli široko paleto bioloških živil, svežih veganskih in mlečnih izdelkov,
super živil, prehrane za otroke, največji izbor čajev, velik izbor naravno certificirane kozmetike, naravnih čistil in dodatkov k prehrani ter zdravil. Naše poslanstvo je spoštovati
in razumeti naravo. Z izobraževanjem našega osebja skrbimo, da kupcem posredujemo
prave informacije, ki so pomembne za dosego enega samega cilja – zdravja.

BIOTOPIC MESTO

Glavni trg 10, 3000 Celje
Odpiralni čas: 8-19 h (PO-PE), 8-13 h (SO)
03 544 16 31 // www.biotopic.si
Že od leta 1991 ponuja prodajalna Biotopic v starem mestnem jedru Celja široko
paleto bioloških živil, svežih veganskih in mlečnih izdelkov, super živil, prehrano za
otroke, največji izbor čajev, velik izbor naravno certificirane kozmetike, naravnih čistil
in dodatkov k prehrani. Naše poslanstvo je spoštovati in razumeti naravo. Z izobraževanjem našega osebja skrbimo, da kupcem posredujemo prave informacije, ki so
pomembne za dosego enega samega cilja – zdravja.
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SANOLABOR CELJE Mercator

Mercator center, Opekarniška ul. 9 3000 Celje
Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-13h (SO)
03 491 17 01 // mp.celje@sanolabor.si
Obiščite naš eko kotiček v katerem najdete: superživila, kakovostne maščobe, zdrave
prigrizke, hrano za posebne dietne potrebe in naravno kozmetiko. Seveda pa ostajamo zvesti svoji siceršnji ponudbi - medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta
in prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in
otroke.

SANOLABOR CELJE - PROSANA

Kocbekova ul.4 3000 Celje

Odpiralni čas: 9-12h in 14-18h (PO-PE), 9-12h (SO)
03 544 33 95 // mp.prosana@sanolabor.si
Obiščite naš eko kotiček v katerem najdete: superživila, kakovostne maščobe, zdrave
prigrizke, hrano za posebne dietne potrebe in naravno kozmetiko. Seveda pa ostajamo zvesti svoji siceršnji ponudbi - medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta
in prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in
otroke.

TRGOVINA ZDRAVO

Aškerčeva ulica 14, 3000 Celje
Odpiralni čas: 9-16h (PO-PE)
03 544 14 60 // www.zdravahrana-biotop.si
Nekaj tehtnih razlogov, da nas obiščete čimprej: Ker vam poleg izbrane ponudbe
zdrave in biološko pridelane hrane nudimo tudi svetovanje, literature o zdravi prehrane in recepte za priprava brezmesnih jedi; Ker za vas pripravljamo mesečne ugodnosti
pri nakupu in degustacije številnih novih izdelkov; Ker vam pred nakupom praktično
prikažemo delovanje gospodinjskih aparatov in priključkov.

SANOLABOR VELENJE

Tomšičeva cesta 13-15, 3320 Velenje
Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-12h (SO)
03 897 73 20 // mp.velenje@sanolabor.si
Svojim kupcem ponujamo certificirane eko izdelke prepoznavnih blagovnih znamk
ter največji nabor naravne kozmetike. Seveda pa ostajamo zvesti svoji siceršnji ponudbi - medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta in prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.

posavska REGIJA

SANOLABOR SEVNICA

Trg svobode 14 , 8290 Sevnica
Odpiralni čas: 10-18h (PO-PE), 8-12h (SO)
07 816 28 40 // mp.sevnica@sanolabor.si
Obiščite naš eko kotiček v katerem najdete: superživila, kakovostne maščobe, zdrave
prigrizke, hrano za posebne dietne potrebe in naravno kozmetiko. Seveda pa ostajamo zvesti svoji siceršnji ponudbi - medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta
in prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in
otroke.
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TRGOVINA VEJICA

Prežihova 3, 2390 Ravne na Koroškem
Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-13h (SO)
031 618 019 // trgovina.vejica14@gmail.com
Smo trgovina z ekološko pridelano hrano, začimbami, naravno kozmetiko, naravnimi prehranskimi dopolnili, hladno stiskanimi olji in dietnimi živili. Redno organiziramo brezplačne vitaminsko mineralne teste telesa ter različna predavanja. Občasno
izvajamo promocije izdelkov, mesečno pa imamo tudi nagradno igro, tako da hitro na našo facebook stran »Trgovina Vejica« in si zagotovite sodelovanje za lepe
nagrade.

SANOLABOR SLOVENJ GRADEC

Mercator center, Ronkova 4 a, 2380 Slovenj Gradec
Odpiralni čas: 8-20h (PO-PE), 8-20h (SO)
02 883 86 06 // mp.slovenj_gradec@sanolabor.si
Obiščite naš eko kotiček v katerem najdete: superživila, kakovostne maščobe, zdrave prigrizke, hrano za posebne dietne potrebe in naravno kozmetiko. Seveda pa ostajamo zvesti svoji siceršnji ponudbi - medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta in prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.

POMURSKA REGIJA

TRGOVINA BAJKA

Panonska ulica 8, 9250 Gornja Radgona
Odpiralni čas: 9-12h in 14-18h,(PO, TO, ČE, PE)
in 9-18h (SR), 8-13h (SO)
02 564 88 58 // biobajka@gmail.com
Bajka je majhna trgovinica z veliko ponudbo več kot 1500 skrbno izbranih izdelkov
ekološke in demeter kakovosti. Pri nas si za stranko vzamemo čas in ji svetujemo pri
izbiri začimb, čajev, eteričnih olj, tinktur, prehranskih dodatkov, veganskih, presnih in
brezglutenskih izdelkov... Tu meljemo svežo moko, si izmenjujemo nasvete in recepte,
se veliko pogovarjamo ter negujemo toplo vzdušje.

TRGOVINA ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE SONČNICA

Obrtna ulica 29, 9000 Murska Sobota

Odpiralni čas: 8-18h (PO-PE), 8-13h (SO)
02 526 16 39 // trgovinasoncnica@siol.net // www.soncnica.si
V naši trgovini se radi srečujejo ljudje različnih generacij, različnih razmišljanj in potreb. Kljub raznolikosti potreb, namenov, želja in pričakovanj je naš cilj ljudem pomagati s toplo besedo, strokovnim nasvetom in kvalitetnim izdelekom. In zadovoljni
kupci se z nasmehom na ustih vračajo k nam že 8 let…

SANOLABOR MURSKA SOBOTA

Ul. Staneta Rozmana 7, 9000 Murska Sobota
Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-13h (SO)
02 536 10 30 // mp.murska_sobota@sanolabor.si
Obiščite naš eko kotiček v katerem najdete: superživila, kakovostne maščobe, zdrave prigrizke, hrano za posebne dietne potrebe in naravno kozmetiko. Seveda pa ostajamo zvesti svoji siceršnji ponudbi - medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta in prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.
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dolenjska

HIŠA NARAVE

Cesta 4. julija 41, 8270 Krško
Odpiralni čas: 9-18 h (PO-PE), 9-13 h (SO)
07 492 06 94 // www.hisanarave.si // info@hisanarave.si
Zaupajte smernicam, ki jim sledimo tudi mi! Zdrav življenjski slog, ki se obrestuje
kot odsev zadovoljstva in lepote našega organizma. Ponujamo širok izbor ekoloških,
certificiranih izdelkov, po dostopnih cenah. Smo trgovina z osebnim pristopom in individualnimi svetovanji na področju prehrane in lepote. Odlikujemo se s tedenskimi
ponudbami presnih sladic in prigrizkov ter izdelkov iz kozjega mleka.

BIO APOTEKA ROŽMARIN

Glavni trg 21, 8000 Novo mesto
Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-12h (SO)
040 909-368 // bioapoteka.rozmarin@gmail.com
Trgovina Rožmarin je znana predvsem po široki ponudbi izdelkov za bolnike z alergijami. V trgovini se občasno organizirajo predavanja iz zdravstvenih vsebin, brezplačne
delavnice ličenja in degustacije, v ponudbi so tudi masaže hrbtenice in bioterapija po
Domančiču.

STARI MOST, čajarna
in eko delikatesa

Glavni trg 16 in 17, 8000 Novo mesto
Odpiralni čas: 9-19 h (PO-PE), 9-13h (SO), čajarna 7-22h (PO-NE)
07 33 70 160 // www.starimost.si // info@starimost.si
V naši hiši vemo, kaj je življenju prijazen način bivanja, saj veliko pozornosti posvečamo izobraževanju na področju tradicionalnih znanj: zeliščarstvo, ajurveda, aromaterapija, joga, hkrati pa spremljamo tudi najnovejša dognanja. Asortima širimo predvsem
z lokalnimi in lastnimi proizvodi. Ponujamo domače torte, presne sladice, sendviče. S
septembrom zaženemo pekarno s kruhom iz lokalnega eko žita.

SANOLABOR NOVO MESTO

Qulandia center, Otoška 5, 8000 Novo mesto
Odpiralni čas: 9-21h, 8-21h (SO)
07 488 07 84 // mp.novomesto@sanolabor.si

Sanolabor KOČEVJE – otvoritev septembra

Ljubljanska cesta 19, Kočevje

Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-13h (SO)
01 292 77 93 // mp.kocevje@sanolabor.si

SANOLABOR BREŽICE

Černelčeva 8 (Zdr. dom), 8250 Brežice
Odpiralni čas: 8-15h (PO-PE), 10-18h (SRE) 8-12h (SO)
07 499 32 00 // mp.brezice@sanolabor.si
Obiščite naš eko kotiček, v katerem najdete: superživila, kakovostne maščobe, zdrave
prigrizke, hrano za posebne dietne potrebe in naravno kozmetiko. Seveda pa ostajamo zvesti svoji siceršnji ponudbi - medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta
in prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in
otroke.
naravna preh.
dopolnila

reg. rastl.
zdravila

www.zazdravje.net 		

strojčki in
pripomočki

medicinski
pripomočki

eko hrana za
dojenčke in otroke

sveža
eko živila

pakirana
eko živila

eko certifikat
za trgovino
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Kam po eko izdelke in dobre nasvete?
SPLETNE TRGOVINE

EKO KLUB SLOVENIJA- brezplačno članstvo

www.ekoklub.si // clani@ekoklub.si

Združuje srčna in ekološko naravnana podjetja iz različnih dejavnosti. Postanite član
kluba in koristite ugodnosti pri: Trgovina Jablana, Ajdovo zrno, 3MUHE, Dobra misel,
Skupaj za zdravje človeka in narave, Jasno in glasno, Joga Svet je lep, Pr'Gavedarjo,
Zelena vas Ruševec, Eko pleme, Lily Lolo, Amalu, Košek, Yanumi, Fitosan, Barbarella,
Ekoteka, Gnezdo, Oblike narave, Zelena trgovina.

EKOPIKICI

Ekopikici, distribucija in spletna trgovina
www.ekopikici.si // 031 620 399 // jabo.papircek@gmail.com
V našem asortimanu najdete: žvečilne gumije, sokove, brezglutenske žitne ploščice
z baobabom, oreščki in sadje v čokoladi, ročni mlinček za sočenje, energijske pijače,
testenine (tudi brez glutena) in tudi jajček presenečenja. Z veseljem se trudimo za
širitev ekoloških izdelkov po Sloveniji. Naše izdelke najdete v trgovinah, lahko pa jih
tudi naročite prek naše spletne strani www.ekopikici.si.

LILY LOLO, NARAVNA MINERALNA LIČILA

www.lilylolo.si // 064 154 100 // halo@specia.si

Ličila Lily Lolo odlikuje harmonija naravnih sestavin in mineralne tehnologije z enostavno filozofijo: navdušiti uporabnice z ličili, ki so prijazna do kože, ženstvena in raznovrstna v svoji ponudbi. Svilnato lahka sestava koži omogoča, da diha, zagotavlja
dobro prekrivnost in nežen občutek. V spletni trgovini je na voljo široka ponudba izdelkov, odtenkov in tudi nasvetov o izbiri in uporabi ličil.

OBLIKENARAVE.SI

www.oblikenarave.si // 040 623 186 // oblikenarave@gmail.com
Pijte vodo z zdravo strukturo in polno naravne energije! Inovativni švicarski izdelki
Nature's Design zagotavljajo najbolj naraven način revitalizacije vode: prek oblike, ki
izhaja iz naravnih razmerij zlatega reza. Izdelki dokazano delujejo, kar boste občutili
že ob prvem požirku, saj postane voda iz pipe nežnega in mehkega okusa, kot studenčnica. Naročite katalog in izberite kaj dobrega zase!

www.sanolabor.si
Svojim strankam so Sanolaborjevi izdelki na voljo prav vsak dan, vse dni v letu, prek
spleta. V spletni trgovini Sanolabor je na voljo čez 4.000 izdelkov, vsak dan pa dodajamo nove. Akcijska ponudba, ki je na voljo v naših prodajalnah, vam je pod enakimi
pogoji na voljo tudi pri nakupu v spletni trgovini. Prednosti nakupovanja v spletni
trgovini: plačate lahko s kreditno kartico, prek predračuna ali po povzetju, dostava
najpozneje v roku 3 delovnih dni, pri nakupu nad 50 EUR poštnino krije Sanolabor in
je za vas brezplačna.

SUPERMARKET.SI

www.super-market.si

Super-market je bil ustanovljen iz ljubezni do vitalnosti, energije, optimalnega zdravja, dobrega počutja in dobre hrane ter z upoštevanjem vseh živih bitij. V želji, da vam
ponudimo najboljše, smo se odločili za izdelke, ki so naravni, učinkoviti in primerni za
vse, ki se zavedajo, kako pomembna sta kakovost in naše sodelovanje z naravo.
certif. naravna
kozmetika
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eko dietetična
prehrana

eko hrana za
hišne ljubljenčke

eko živila
v rinfuzi

drugo

E-trgovina

www.zazdravje.net

EKO tržnice po Sloveniji:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LJUBLJANA:
Osrednja tržnica, Pogačarjev trg. Sreda, petek
in sobota od 8-14. Najboljša ponudba je ob
sobotah.
MARIBOR:
Glavni trg - petek (9 – 13h), sobota (8 - 13h)
Hipermarket Mercator - sobota (8 – 13h)
Europark - sreda (14 – 19h)
NOVO MESTO:
Glavni trg - petek (8 – 14h), sobota (8 – 13h)
Mercator v Trebnjem - sobota (8 – 13h)
KAMNIK:
Tržnica - poleti: petek (17 - 18.30h);
pozimi: petek (16.30 - 18h)
NAKLO (Vita center):
Vita center - torek (17– 18.30h)
SLOVENJ GRADEC:
Hipermarket Mercator - sobota (9 - 13h)
VELENJE:
Hipermarket Merkator - sobota (9 - 13h)
KRANJ:
Glavni trg: četrtek (17 – 19h)
RADOVLJICA:
Demeter tržnica - Radovljica trg pred
Linhartovo dvorano in Kavarno kino,
vsak četrtek (17 – 19h)
CELJE:
Glavni trg (glavna tržnica) - sobota (9 – 13h)
Mercator – sobota (8 – 13h)
Citycenter - četrtek (14 – 21h)
MURSKA SOBOTA:
Glavni trg – petek in sobota (8 – 12h)
TOLMIN:
Kmečka tržnica v Tolminu - vsako soboto (8
– 11.30h)
KOPER:
Tržnica - sobota (8 – 13h)

Razen omenjenih uradnih ekotržnic delujejo tudi ekotržnice v hipermarketih Mercator
Trebnje, Kranj in Nova Gorica.
Eko izdelke je v sezoni možno dobiti tudi na tržnici TNP na Bledu, ter ob raznih prireditvah, kot
so Ekofesti v Žalcu, ekoprazniki in razne turistične prireditve.
*(iz portala http://zdravozivljenje.eu/ - ažurirano
pred dvemi meseci)

www.zazdravje.net 		

• Pregleden iskalnik ekoloških kmetij
najdete na spletnem naslovu
http://www.eko-kmetije.info/
• In če ste še vedno v dvomih, ali so eko
živila vredna dodatnega denarja in
napora, si oglejte petminutno predavanje 11-letnega otroka na:
http://www.youtube.com/
watch?v=SvVZwJbs54cç

Institucije za
eko certifikacijo
v Sloveniji
• Inštitut KON – CERT Maribor,
Vinarska ulica 14, 2000 Maribor; 02
228 49 52
• Inštitut za kontrolo in certifikacijo
UM, Pivola 8, 2311 Hoče; 02 61 30 831
(32)
• Bureau Veritas d.o.o., Linhartova 49a,
1000 Ljubljana; 01 475 76 38

Skupaj za zdravje človeka in narave
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Inštitut za trajnostni razvoj
Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana; Tel. (01) 43 79 460;
info@itr.si, www.itr.si/ekopraznik-2014

v Ljubljani

8. - 13. september 2014

Spoznavajte novosti na področju okoljsko osveščenega in zdravega življenja!

EKOTEDEN

v Okoljskem centru
na Trubarjevi 50 v Ljubljani

Pon., 8. 9. od 17. do 18.30 ure
Zelena delovna mesta v kmetijstvu
Ekološko kmetijstvo in živila ustvarjajo delovna mesta – in to zelena!
Predstavili bomo stanje in potenciale
zanje v Sloveniji, kako jih lahko spodbujamo, pa tudi, kako nanje opozoriti
mlade. Najprej pa nekaj o tem, kaj
zelena delovna mesta sploh so.
Anamarija Slabe in Urša Šebenik, ITR;
mladi ekološki kmet/kmetica;
Gaja Brecelj, Umanotera

Torek, 9. 9. ob 13. uri
Predstavitev urbanega
ekovrtička v Ljubljani in
programa Šolski ekovrtovi
Šolski ekovrtovi povezujejo in aktivirajo
na lokalni ravni! ITR je letos skupaj z
osmimi osnovnimi in srednjimi šolami
ustvaril urbani permakulturni ekovrtoček sredi Ljubljane. Projekt je podprla
Mestna občina Ljubljana. Pridružite se
nam na pregledu letošnjih dejavnosti
programa ŠEV in ogledu vrtička!
Urša Šebenik, Alenka Henigman in Alenka
Zupančič, ITR; sodelujoče šole.

Sreda, 10. 9. od 18. do 19.30 ure
Legitimnost znanosti v
odločevalskih procesih EU: Primer
gensko spremenjenih organizmov
Malokatera nova tehnologija je sprožila
toliko vprašanj v zainteresirani strokovni
in laični javnosti ter zanetila tolikšen
razdor kot uvajanje GSO. Zakaj znanost v sodobnem svetu ne rešuje zgolj
problemov, temveč vzpostavlja nova
tveganja? Kje je meja med znanstvenimi
in neznanstvenimi argumenti? Kako
vzpostaviti ravnotežje med težnjo po
znanstven raziskovanju? Kakšna je vloga
ekonomije, etike in kulture?
Aleš Senožetnik predstavlja svoje
s Prešernovo nagrado odlikovano
diplomsko delo.

Četrtek, 11. 9. od 8. do 10. ure
Podjetniški zajtrk:
Mladi prevzemajo kmetije
Na podjetniških eko zajtrkih s predstavitvijo aktualnih tem in resničnih primerov naslavljamo naravovarstvo in hkrati
spodbujamo podjetništvo. Z zajtrkom
želimo krepiti zeleno podjetništvo v
okviru zelene ekonomije, uveljaviti
sektor zelenega podjetništva v družbi in
povezovati oz. pomrežiti udeležence.
Umanotera, www.umanotera.org

Organizator: Inštitut za trajnostni razvoj,
Trubarjeva 50, Ljubljana, tel. 01 4397 460, 051 368 890
Medijski partnerji: Skupaj za zdravje človeka in narave,
Sončeve pozitivke, Svet je lep, Lifestyle Natural
Izvedbo 13. Ekopraznika je podprla Mestna občina Ljubljana.
Možne so spremembe programa.
Aktualni program najdete na http://www.itr.si/ekopraznik-2014,
spremljajte
 https://www.facebook.com/institutzatrajnostni.razvoj
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Mestna občina
Ljubljana

13. EKOPRAZNIK
13. september, od 9. do 15. ure,
na Pogačarjevem trgu, Ljubljana

Vabljeni na ogled, pokušino in spoznavanje
okusnega, dišečega, naravnega, zabavnega in
zdravega eko življenjskega sloga. Ekopraznik
v Ljubljani je najbolj dosledna EKO razstavna,
informativna in prodajna prireditev pri nas.
Na 74 stojnicah se bodo predstavili ponudniki
preverjenih, kakovostnih EKO živil, izdelkov
in storitev na slovenskem trgu: ekokmetije,
ponudniki ekoživil, ekokozmetike in drugih
ekoizdelkov. Spoznajte tudi program Šolski
ekovrtovi (ITR), DOPPS, zadruge ekokmetov, …

ob 9. uri Uradna otvoritev
s pozdravom organizatorjev in
ljubljanskega župana g. Jankovića
od 10. do 11. ure
KONCERT Teje Pribac
Pevka bo ob spremljavi kitarista Urbana
Logarja predstavila svoje avtorske pesmi
in izbor jazz standardov. Lepo nam bo!
ob 11. uri Jelkini Bosopetci pojejo
in plešejo (Vrtec Jelka), program za
otroke

od 12. do 13. ure
KONCERT Teje Pribac, 2. del
ves dan Ustvarjalne
delavnice za otroke

Skupaj za zdravje
človeka in narave

www.zazdravje.net

koledar dogodkov

koledar dogodkov

koledar do

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

V koledarju objavljamo dogodke, ki jih organizirajo različna društva in organizacije iz vse
Slovenije. Ker v redakciji nimamo možnosti, da
bi preverjali kakovost vseh predavanj, delavnic
in seminarjev, se včasih zgodi, da njihova vsebina ne sledi načelom, za katera si prizadevamo v
projektu »Skupaj za zdravje človeka in narave«.
Za lažje razločevanje zato vse dogodke,
ki so v naši organizaciji ali z našim sodelovanjem, označujemo s kompasom.

ČETRTEK, 21. AVGUST

SVETLINOVA TEMA
Čebelarski center ČRIC (Rožna dolina), Lesce,
ob 18. uri
Marija Novak bo predstavila prehrano, ki ustreza
potrebam telesa in energetskemu potencialu, ki
nam je dan ob rojstvu. Za zdravje namreč nujno
potrebujemo energijsko ravnovesje, da lahko vsi
organi enakomerno in pravilno delujejo. Cena:
5 EUR.
ČETRTEK, 21. AVGUST

CVETJE V LASEH
Ljubljana, lokacija njiva Aleja Savlje, v
podaljšku Ziljske ulice, dop. del. od 9. do
11. ure, pop. del. od 17. do 19. ure
Deklice si bodo nabrale cvetje in na različne
načine oblikovale frizure z vpletanjem cvetov.
Prinesite glavnike, gumice in lasnice ter ogledalca.
Obvezne so prijave vnaprej. Zaželeno je spremstvo staršev, ni pa nujno. Vodi: Manica Markelj,
prof. biologije. Informacije: telefon 051 314 515,
e-mail: mule.drustvo@gmail.com.
Organizira: Mule, društvo za celostno bivanje.
ČETRTEK, 21., DO NEDELJE, 24. AVGUSTA

POVABILO K SPREJEMANJU
ŽIVLJENJA TAKŠNEGA, KAKRŠNO JE
Čeplje, Poljanska dolina ob Kolpi, od 21. do
24. 8., od 4. do 7. 9., vsakič zbor v četrtek ob
18. uri
Tridnevno bivanje v tišini gozdne jase. Spanje v
šotorih. Učenje iz narave – sprejemanje življenja,
pametno delovanje. Vodstvo gozdarjev z dolgoletnimi izkušnjami poglobljenega učenja iz gozda. Vodita: gozdarja Jakob Šubic in Tannja Yrska.
Prispevek: 60 EUR. Informacije: 040 222 648; subic.
jaka@gmail.com. Organizira: Zavod PraNa.
www.zazdravje.net 		

SOBOTA, 23. AVGUST

JERNEJEVO – ZELIŠČARSKI DAN V
DEŽELI KOZOLCEV
Dežela kozolcev, Šentrupert na Dolenjskem,
od 9. do 20. ure
Predavanja in delavnice na temo zdravilnih učinkovin in raznovrstne uporabnosti drevesnih in
grmovnih vrst bodo vodili priznani strokovnjaki: mag. Jože Kukman, dr. Janko Rode, dr. Jože
Bavcon, Marija Merljak; zvečer bodo obiskovalci
lahko prisluhnili slovenskim ljudskim pesmim
in pripovedim o rastlinskem svetu v izvedbi
Bogdane Herman. Prispevek: 39 EUR (vključeno
tudi kosilo in prigrizki). Predhodne prijave na 031
874 213 ali zavod.rozlin@gmail.com.
Organizira: Zavod Rožlin.
SREDA, 27. AVGUST

KREME OD A DO Ž
Studio Magnolija, Trebinjska 3, Ljubljana, od
17. do 21. ure
Na tej intenzivni in poglobljeni delavnici boste
osvojili veščine izdelave lahkih krem po meri vaše
kože. Proučili bomo rastlinska olja in masla, voske
in hidrolate, rastlinske emulgatorje, antioksidante, konzervanse in aktivne sestavine, ki jih lahko
uporabimo v emulziji. Izdelali bomo lahko vpojno
kremo za obraz, bogato nočno kremo in vlažilni
losjon. Prispevek: 60 EUR. Vodi: Nina Medved, aromaterapevtka. Informacije: 040 802 636, nina@
magnolija.si, www.magnolija.si.
ČETRTEK, 28. AVGUST

PLEVEL ALI KORISTNA RASTLINA?
Ljubljana, lokacija njiva Aleja Savlje, v
podaljšku Ziljske ulice, dop. del. od 9. do
11. ure, pop. del. od 17. do 19. ure
Vabljeni, da prinesete tri vam neznane rastline z
vašega vrta. Magdalena vam bo povedala ime in
razložila, za kaj so uporabne. Obvezne so prijave
vnaprej na mule.drustvo@gmail.com, da vam pošljemo navodila za pot. Vodi: Magdalena Metelko.
Informacije: telefon 051 314 515.
Organizira: Mule, društvo za celostno bivanje.
SREDA, 3. SEPTEMBER

HIDROLATI: BREZPLAČNO
PREDAVANJE
Studio Magnolija, Maroltova 2, Ljubljana, od
17. do 18. ure
Skupaj za zdravje človeka in narave
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Hidrolati so v svetu aromaterapije zaradi svojega
blagega delovanja in številnih načinov uporabe
čedalje bolj priljubljeni. So izvrstni toniki, uporabimo jih lahko kot vodico po britju, za dojenčke,
za uravnavanje čustev, kot kulinarični dodatek, ...
Predstavili bomo vrhunske hidrolate iz kolekcije
Florihana. Vodi: Nina Medved. Informacije: 040
802 636, nina@magnolija.si, www.magnolija.si.
Ponedeljek, 8. in 9. september

Piramide in starodavna
tehnologija
Ljubljana, Cankarjev dom
Po izjemno odmevnem predavanju dr. Semirja
Osmanagića januarju letos v Sloveniji (Koper,
Maribor in Ljubljana), bo tokrat v Cankarjevem
domu serija predavanj z naslovom Piramide in
starodavna tehnologija. Predavatelji bodo odlični
poznavalci naše zamolčane zgodovine: Dr. Semir
Osmanagić, Klaus Dona (8. 9. 2014), Valerij Uvarov
in Michael Tellinger (9. 9. 2014). Natančne napovednike predavanj preberite na www.zazdravje.
net ali na www.cd-cc.si.
torek, 9. september

Ali je vse to zaradi stresa?
Radenci, Dom starejših občanov Dosor, ob 18
uri
Ste že naveličani, da vam zdravniki in sodelavci za
vsako vašo težavo povedo, da je kriv stres? Je stres
le nov izgovor sodobnega človeka ali gre za kaj
konkretnega, otipljivega in obvladljivega? Je res
stres tisti, ki povzroča vaše fizične težave? Res moramo v Tibet, Brazilijo ali kakšno drugo oddaljeno
državo na počitnice, da bi se umirili? Kako živeti
brez stresa tukaj, zdaj, v vsakodnevnem vrvežu,
vsak dan in vsako uro? Predava: Rajko Škarič.
SREDA, 10. SEPTEMBER

MED IN ZDRAVJE
Vidičeva hiša, Linhartov trg 3, Radovljica, ob
18. uri
Čebelar Franci Vehar bo predstavil med in medene izdelke. Lepo vabljeni! Cena: 5 EUR.
Sreda, 10. september

začimbe kot superiorna
zdravila
Lokacija: Belajeva domačija, Kačiče - Pared 13,
6215 Divača
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Od 17. do 18. ure Spoznavanje začimb v živo iz
knjig Ščepec rešitve 1 in 2 na Belajevem učno doživljajskem zeliščnem vrtu. Vodi soavtorica knjig
Sanja Lončar. Od 18. do 20. ure predavanje 10 dokazov o superiornih močeh začimb - Sanja Lončar
Info in prijave: 041 697 737, info@belajevi.si.
ČETRTEK, 11. SEPTEMBER

Kreativno branje narave
Domžale, Domžalski dom, Ljubljanska 58, ob
19. uri
Težave, s katerimi živimo, in slepa ulica, v katero
je zašča naša civilizacija, so le posledice tega, da
ne znamo več gledati in videti tega, kar imamo
pred očmi. Za kaj takega ni treba biti jasnovidec
in posebej izurjen. Ravno obratno - pozabiti je
treba marsikaj, kar so nas naučili, da je prav, in
svet bomo videli s popolnoma drugačnimi očmi.
Vabljeni na predavanje Sanje Lončar.
Organizira Ajda Domžale.
ČETRTEK, 11. SEPTEMBER

Naravno do lepe kože: KREME,
LOSJONI in MASLA
Naravna darila EMMA, Mala vas 29, Ljubljana,
od 17. do 21. ure
Znanje in lastna izdelava negovalnih krem sta edino zagotovilo, da uporabljamo 100-odstotno naravno kozmetiko. Osnovam aromaterapije in uvodnemu pregledu vseh sestavin sledi samostojna
praktična izdelava: lahke vlažilne in luksuzne
kreme proti staranju za obraz, hranljive karitejeve
kreme za roke, negovalnega losjona in mangovega moussa za telo. Prejmete: vseh pet izdelkov in
obsežno skripto. Prispevek: 55 EUR. Informacije/
prijave: www.naravna-darila.si, info@naravna-darila.si, 041 721 528.
PETEK, 12., DO PETKA, 19. SEPTEMBRA

RAZSTRUPLJANJE TELESA IN UMA:
8- ALI 3-DNEVNI POST ZA DUŠO IN
TELO
Višnja Gora, Kriška vas 27, pričetek ob 18. uri
Post ali polpost s svežimi sadno-zelenjavnimi sokovi iz eko ali domače pridelave, juhami in naravnimi razstrupljevalnimi napitki in celodnevnim
programom – predavanja, sprehodi, pogovori,
vaje, delo na sebi. Delavnica poteka v majhni
skupini. Obvezne so prijave, plačilo akontacije
in priprava. Cena 8-dnevnega posta je 440 EUR;
www.zazdravje.net

koledar dogodkov

koledar dogodkov

koledar do

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

3-dnevnega 200 EUR. Vodita: Drago Klanšček in
dr. Helena Jeriček Klanšček. Prijave in informacije: 041 517 256, dih.klanscek@gmail.com.
Organizira: DIH, Drago Klanšček, s.p., www.d-i-h.si.
SOBOTA, 13. SEPTEMBER

BIO DAN
Koper
Številne stojnice z eko izdelki iz vseh slovenskih
regij, kuhanje v živo sezonskih eko dobrot in pokušine drugih eko izdelkov, priložnost srečanja
z eko pridelovalci in zabava z glasbeno skupino.
Informacije: www.biouzitek.si. Organizira: Zveza
združenj ekoloških kmetov Slovenije.
SREDA, 17. SEPTEMBER

KAJ POTREBUJE NOVOROJENČEK?
Pri Mamizofi, Grablovičeva 54, Ljubljana, od
18. do 19. ure
Na srečanju bomo predstavili različne sloge starševstva, ki narekujejo različne sezname opreme.
Na predavanju tudi o tem, katere stvari je smiselno kupiti nove, katere rabljene in kaj si sposoditi.
Vodi: Damijana Medved. Vstop prost. Dojenčki in
malčki dobrodošli. Prosimo za prijave na info@
mamazofa.org ali na 030 321 355. Organizira:
Združenje Naravni začetki, www.mamazofa.org.
ČETRTEK, 17., IN SREDA, 24. SEPTEMBER

Utrujenost, razdražljivost, depresija, izguba koncentracije, nihanje sladkorja, ... Vse to je še kako
povezano s tistim, kar pojemo. Kakšne so neposredne povezave med tistim, kar zaužijemo, in
tem, kako se počutimo? Kako izbrati živila, s katerimi bomo imeli več energije, koncentracije in
veselja do življenja? Na trgu je marsikaj, zato je
dobro vedeti tudi to, kako se izogniti zavajanju na
tem področju. Veliko presenetljivega vam bo povedala Sanja Lončar.
Organizira: Društvo Špikapoka.
SREDA, 24. SEPTEMBER

PREDAVANJE O NARAVNI NEGI LAS
IN BARVANJU S 100-ODSTOTNIMI
RASTLINSKIMI EKO PIGMENTI
Živa Center, Tomačevo 27, Ljubljana, od 18. do
20.30 ure
Ali želite imeti zdrave in žive lase? Kako lahko
s 100-odstotnimi ekološkimi barvili in eko rastlinskimi olji pozdravimo lasišče, okrepimo lase,
povečamo sijaj in volumen las ter obarvamo
tudi sive lase? Vključeni so individualni nasveti.
Predava Mirjam M. Korez, univ. dipl. biol. www.
bitizenska.org. Prijave: 041 404 773. Vstopnina:
5 EUR. V soboto, 27. septembra, od 9. do 15. ure,
ste vabljene na delavnico barvanja las s 100-odstotnimi eko rastlinskimi barvami.
PONEDELJEK, 29. SEPTEMBER

IZDELAVA BOTANIČNIH PARFUMOV

TEČAJ NAPREDNE AROMATERAPIJE

Studio Magnolija, Maroltova 2, Ljubljana, od
17. do 21. ure
Vabljeni na delavnico, ki vas bo popeljala v znanost in umetnost izdelave čudovitih naravnih parfumov. Spoznali boste eterična olja in absolute z
vseh koncev sveta, se urili v ustvarjanju dišečih
kompozicij in izvedeli, kako naredimo parfum iz
travniških rastlin. Delavnica poteka v dveh delih:
na prvi boste izdelali oljni in trdni parfum, na drugi
pa alkoholni parfum. Vodi: Nina Medved, aromaterapevtka. Prispevek: 65 EUR za en del/110 EUR
za celoten seminar. Informacije: 040 802 636,
nina@magnolija.si, www.magnolija.si.

Maroltova 2, Ljubljana, vsak pon od 29. 9. do
15. 12., od 17.30 do 20.30 ure
Tečaj vsebuje praktično delo in izdelavo preparatov, pregled najpogostejših kemijskih sestavin in
njihove kombinacije v posameznih eteričnih oljih.
Namenjen je vsem, ki imate osnovna znanja o aromaterapiji in bi želeli svoje znanje dvigniti na višjo
raven. Cena je 750 EUR, če plačate akontacijo do
15. avgusta, prejmete 30 % popusta! Informacije
na: www.aromadelavnice.si, 040 384 365.

ČETRTEK 18. SEPTEMBER

KAKO PREHRANA VPLIVA
NA ZDRAVJE, POČUTJE IN
INTELEKTUALNE SPOSOBNOSTI?
Sežana, Mladinski center Podlaga Sežana,
Kosovelova 5, ob 18. uri
www.zazdravje.net 		

TOREK, 30. SEPTEMBER

Kako izboljšamo imunski
sistem na naraven način?
Škofja Loka, Pritličje šolskega centra v
Podlubniku (na Podnu), ob 17. uri
Od česa bo najbolj odvisno, v kakšni formi bomo
dočakali zimo? S katerimi preprostimi in brezplačnimi ukrepi lahko močno izboljšamo lastno
Skupaj za zdravje človeka in narave
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ogodkov

koledar dogodkov

obrambo? Kako delujejo naravni antibiotiki?
Katera naravna sredstva so najbolj učinkovita proti virusom? Katere so najbolj pogoste napake, s
katerimi slabšamo lastni imunski sistem, in kako
se jim izogniti? Predavala bo Sanja Lončar.
Organizira: Društvo za razvoj podeželja Resje.
29. SEPTEMBeR do 1. oktober

FESTIVAL ZA TRETJE
ŽIVLJENSKO OBDOBJE
Cankarjev dom – Ljubljana
RESNICE IN ZMOTE O OSTEOPOROZI, Sanja
Lončar
KAKO SE REŠITI ZGAGE IN DRUGIH ŽELODČNIH
TEŽAV?, Adriana Dolinar
Na festivalu bomo imeli dve brezplačni predavanji. Ker do zaključevanja teh novic natančen spored predavanj še ni znan, vas prosimo, da to preverite na spletni strani www.zazdravje.net teden
dni pred dogodkom.
SREDA, 1. OKTOBER

Kako hrana vpliva
na vaše zdravje, počutje in
intelektualne sposobnosti?
Brežice, Mestna hiša, ob 18. uri
Predavala bo Sanja Lončar (vsebina enaka kot 18.
septembra). Organizira: Združenje za ekološko
kmetovanje Dolenjske, Bele krajine in Posavja.
ČETRTEK, 2. OKTOBER

10 dokazov, da so
začimbe superiorna zdravila
Ljubljana, Mladinska knjiga, knjigarna
Konzorcij, ob 18. uri
O presenetljivih zdravilnih močeh začimb bo predavala Sanja Lončar. Pred predavanjem bo tudi
pokušina začimbnih čajev. Po predavanju bo avtorica podpisovala knjige. Vstop je prost.
SOBOTA, 4. oktober

ZeleNO DRUŽENJE
Ljubljana, BTC
izobraževalno izkustveni dogodek z nemenom.
Brezplačna predavanja, izobraževalne delavnice,
degustacije, … Več na strani 36 in na spletni strani
www.zazdravje.net.
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koledar dogodkov
TOREK, 7. oktober

Zamolčane zdravilne
moči začimb
Brezovica, Podpeška 2, v modri dvorani
knjižnice Brezovica, ob 19. uri
Začimbe so več kot rastline. Na čem sloni njihova
moč in kako to, da o tem tako malo vemo? Kako in
koliko nam lahko začimbe pomagajo pri želodčnih težavah, težavah z jetri in žolčnikom ter celo
raku, boste izvedeli na predavanju Sanje Lončar.
Vstop je prost.
SREDA, 8. OKTOBER

Osnove biodinamičnega in
permakulturnega sadjarstva
Brežice, Mestna hiša, ob 18. uri
Seznanite se z uporabo naravnih metod zaščite
sadnega drevja, gnojenja in obdelave tal za doseganje kakovosti pod blagovno znamko Demeter.
Organizira: Združenje za ekološko kmetovanje
Dolenjske, Bele krajine in Posavja.
Celotne opise predavanj in delavnic ter
še veliko drugih dogodkov, za katere je
zmanjkalo prostora, si preberite v koledarju dogodkov na www.zazdravje.net.

I. zeliščni festival na Krasu
Belajeva domačija z zeliščnim vrtom,
Kačiče – Pared 13, 6215 Divača
(AC izvoz Divača 5 min, Škocjanske jame 6
min)
Vabljeni na učno doživljajske oglede, tematske delavnice za otroke in odrasle, predavanja priznanih strokovnjakov, zeliščne
prigrizke in napitke, degustacije lokalnih
produktov, pester zabavni program, predstavitev novega produkta domačije za leto
2015: Poroka med zelišči.
Kdaj: med 22. avgustom in 14. septembrom
10. 9. bo ob 17. uri vodeni ogled začimbnic
in ob 18. uri predavanje Sanje Lončar.
Več info na: www.belajevi.si
Mob: 041 697 737, mail: info@belajevi.si

www.zazdravje.net

Ko telo razbremenimo novih bremen, bo hitreje
nabralo moči, da se spopade s starimi zalogami.

Kje jih je največ?
Velikokrat slišimo vprašanje, kje začeti. Veliko ljudi se namreč z veliko vneme loteva sprememb, ki
v končnem seštevku predstavljajo zelo majhen
odstotek izboljšav, spregledajo pa glavne vire zastrupljanja, ki so jim izpostavljeni.
Na osnovi raziskave dr. Michelle Schoffro je nastala naslednja lestvica, ki vam je lahko v pomoč:

Živo srebro

Razstrupljanje kot
dnevna higiena
Razstrupljanje je podobno pospravljanju hiše. V primeru, da nas namerava
nekdo obiskati, znamo vsi pospraviti
v 15 minutah – in sicer tako, da vidne
kupe nepospravljenih stvari potisnemo
v omare ali prostore, ki jih ne bomo
uporabili.
Tudi metode instant razstrupljanja delujejo podobno. Očistiti črevo, urin in kožo je dokaj hitro.
Zagotovo že s tem prispevamo k razbremenitvi
telesa, smo pa še vedno daleč od resnično čistega.
Večina težkih kovin se je nalagala v naša telesa
postopoma in dolga leta.
Zaužili smo jih s hrano, z zdravili, s cepivi, izlužili
so se iz amalgamskih zalivk, vdihujemo jih s hlapi
sodobnega pohištva, dišavami in čistili, nahajajo
se celo v pitni vodi …
Telo jih je sprva prekladalo sem in tja, nazadnje pa so se končno naložili v celice, živčevje,
možgane, …
Težava s težkimi kovinami je v tem, da so podobne trdovratnim plevelom. Izrinejo koristne snovi iz celic, zasedejo prostor in jih je precej težko
odstraniti.
Najboljša strategija je zmanjšati vnos tovrstnih
kemikalij. Ker se jim ni mogoče v celoti izogniti, je
dobro sproti preprečevati, da bi se naselile v naših
tkivih. V ta namen je dobro redno uživati snovi, ki
blokirajo vezavo težkih kovin. (Živila in superživila
z veliko klorofila, zeolit, pegasti badelj, origano,
rožmarin, kapre, čemaž, …).
www.zazdravje.net 		

• Amalgamske zalivke (če jih imamo več kot
šest, vsak dan „zaužijemo“ več živega srebra,
kot če bi se vsak dan prehranjevali z ribami, ki
so najbolj obremenjene s težkimi kovinami).
Zato je za večino odraslih ljudi odpravljanje
amalgamov eden izmed ukrepov, ki bo v
največji meri zmanjšal obremenitev telesa
s težkimi kovinami. Ker je odstranjevanje
amalgamov hkrati trenutek, v katerem
lahko zaužijemo več živega srebra, kot bi
se ga normalno sprostilo v 4–5 letih, je zelo
pomembno, da nam jih odstranijo z uporabo
zaščitne opne in posebnih svedrov. (Več o tem
preberite v naših novicah iz aprila 2014).
• Ribe z vrha prehranske verige (tune,
mečarice, …). Tudi zaradi drugih težav z
onesnaženostjo morja, s sevanjem, ki še
vedno izteka iz Fokušime, in s podobnimi
neznanimi viri onesnaženja, je bolj pametno
uživati domače postrvi ali ribe, ki so na dnu
prehranske verige (sardele, inčuni, …).
• Dodatki v cepivih (ta vir živega srebra
predstavlja največjo obremenitev pri
dojenčkih in malih otrocih, ki že v prvem
letu dobijo desetine cepiv, tudi po več cepiv
hkrati).

Svinec
V kolikšni meri ste mu izpostavljeni, je odvisno
predvsem od vašega življenjskega sloga. Če kadite, je to zagotovo vaš največji vir dnevnega zastrupljanja. Če ne, si oglejte tabelo in ugotovite,
kaj bi še bilo treba „pospraviti“.
• Konzervirana hrana
• Cigaretni dim
• Barvne revije
• Določena keramična posoda
• Starejše barve za stene
• Stare vodovodne napeljave
• Rafinirani kakav
• Izpusti v prometu (kljub katalizatorjem)
Skupaj za zdravje človeka in narave
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Težke kovine s Kitajske
Petina farm na Kitajskem je močno onesnažena. Kitajsko Ministrstvo za okolje je objavilo, da je 19,4 % obdelovalnih površin močno onesnaženo s težkimi kovinami. 82,8 %
tega se nanaša na onesnaženje s kadmijem,
z živim srebrom, arzenikom, bakrom in s
svincem. Torej bo treba to jesen narediti še
kakšno visoko gredo ali prekopati še nekaj
domače zelenice …

z aluminijem chemtraili, ki jih redno pršijo nad
našimi glavami. Ker podatkov ni na voljo, težko
ocenimo, koliko aluminija v naše telo pride iz tega
vira. Kljub temu pa pomaga, če se seznanimo
tudi z ostalimi viri onesnaževanja z aluminijem in
zmanjšamo svojo izpostavljenost:
• Rafinirana sol (aluminij se dodaja kot sredstvo
proti strjevanju in ni naveden na embalaži)
• Pločevinke pijač, hrana, pakirana v
aluminijaste folije
• Pečeni izdelki in procesirana hrana
• Konvencionalni deodoranti – antirespiranti
• Antacidi (sredstva za zniževanje kisline v
želodcu)
• Dodatek v mnogih zdravilih
• Ponve in posode iz aluminija
• Šamponi
• Kreme za kožo
Na portalu http://labs.naturalnews.com lahko preberete rezultate vsebnosti težkih kovin v različnih
neodvisno testiranih izdelkih. Kljub temu da gre
za blagovne znamke, ki pri nas niso poznane, so
rezultati pomenljivi za razkrivanje, katera živila so
najbolj obremenjena.
Več lahko preberete na naslednji spletni povezavi:
http://www.care2.com/greenliving/31-surprising-sources-of-toxic-heavy-metals.html#ixzz38KJtkRmh

Kadmij
Tudi kadmij škoduje možganom, obenem pa
omejuje možnosti telesa, da uporabi koristna
hranila, kot so železo, cink, kalcij ipd., zaradi česar
presežek kadmija ruši temelje imunskega sistema.
Če niste dolgo v avtomobilu, potem so vaši največji vir kadmija verjetno hlapi, ki se sproščajo iz
sodobnih materialov in pohištva.
• Avtomobilske prevleke
• Črna guma
• Keramika
• Cigarete
• Mleko v prahu (in izdelki, ki ga vsebujejo)
• Gnojila
• Talne obloge
• Fungicidi
• Pohištvo
• Rafinirana bela moka
• Brezalkoholne pijače iz avtomatov, ki imajo v
ceveh kadmij.

Rešimo vas negativnega vpliva amalgamskih
zalivk na vaše telo na varen, strokoven in telesu
prijazen način.

Aluminij
Kemično gledano aluminij ni težka kovina, vendar se v našem telesu obnaša podobno in ga
neposredno povezujejo s poškodbami živčevja,
možganov, razmahom demence, Alzheimerjeve
in Parkinsonove bolezni itd. Mnogi svarijo, da
so v današnjem času največji vir onesnaževanja
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Ustna medicina, Nazorjeva ulica 5, Ljubljana
t: 01/23 23 235 • m: info@ustna-medicina.com
www.ustna-medicina.com

Strokovnjak za ustno zdravje opozarja:
Poskrbite za zdravje ust preden bo prepozno!
www.zazdravje.net

D

bre rešitve
... za razstrupljanje

RAZSTRUPLJANJE IN ČIŠČENJE

OKREPITE LEDVICE

Pukka Clean Greens –
čistilna zelena hranila

Naravna pomoč pri
okužbah sečil

Močna mešanica ekološko
pridelanih 12 super zelenih
hranil, bogatih z antioksidanti, vitamini, minerali, encimi
in klorofilom. Vsebuje koprivo, sok pšenične in ječmenove trave, peteršilj, spirulino,
klorelo, Seagreens® arktično
morsko travo, brstični ohrovt,
komarček, poprovo meto,
zeleni čaj in ingver. Zelišča so
dodana za dobro prebavo in
omogočajo boljšo absorpcijo
vseh dobrodejnih sestavin v telesu.
Čistilna zelena mešanica pomaga organizmu
ohranjati naravno sposobnost prečiščenja, da se
lažje spopadate z onesnaženim okoljem, in dopolnjuje prehrano. Priporočamo za razstrupljanje
telesa, čiščenje krvi, čiščenje jeter, zmanjševanje
pogostosti vnetij in pri zastajanju vode v telesu.
Tudi koža je po uživanju izdelka čistejša in bolj
sijoča. Na voljo je v lekarnah, specializiranih prodajalnah in Sanolaborju.

Ledvice in mehur sta
pomembna organa
razstrupljanja, zato
poskrbite, da bosta v
dobri formi.
Zlato rozgo se priporoča kot preventiva
pri okužbah sečil in
pri ponavljajočih se
bakterijskih okužbah
ter pri nastajanju
ledvičnih kamnov in
peska, kar je znanstveno dokazano. S
pridom so jo uporabljale že naše babice. Zaradi
njene izjemne učinkovitosti pa jo uporabljamo še
danes. Kapljice zlate rozge iz ekološke pridelave
SORIA NATURAL so brez alkohola, zato so primerne tudi za otroke od 5. leta naprej. Zaradi procesa
izdelave so 6- do 25-krat učinkovitejše od primerljivih izdelkov na tržišču. V lekarnah in trgovinah
Sanolabor. www.soria-natural.si.

V enem tednu 90 % manj
pesticidov v telesu?

certificiranih živil), že v tednu dni zmanjšal za
89 % v primerjavi s prostovoljci, ki so uživali konvencionalna živila. DAP namreč predstavlja od 70
do 80 % organofosfatnih pesticidov. Raziskovalci
sklepajo, da je tako očitno zmanjšanje obremenitve telesa hkrati dokaz, da je prehrana naš največji
vir vnosa pesticidov v telo.
Kljub temu pa jih moramo popraviti. Res je, da bo
telo v zelo kratkem času razbremenjeno obdelave
novih pesticidov, spremljanje stanja urina pa nam
ne pokaže, koliko teh imamo shranjenih v različnih tkivih v telesu.

Zveni kot obljuba za hitre diete, kajne? Nova
študija, objavljena julija 2013 v reviji Journal of
Environmental Research, ugotavlja, da bo uživanje
ekoloških živil že v enem tednu zmanjšalo raven
pesticidov v telesu odraslih za 90 %.
Raziskovalci so pri tem spremljali raven DAP (dialkilfosfat) v urinu prostovoljcev. Ta se je v telesih tistih, ki so začeli uživati ekološka živila (83 %
www.zazdravje.net 		
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NEŽNO IN UČINKOVITO

BREZPLAČNA REŠITEV

Za razstrupljanje brez
neprijetnosti

Ščepec protistrupov

Težave s hitrim razstrupljanjem so tako imenovane očiščevalne krize,
do katerih prihaja, ko telo
sprosti več strupov, kot jih
jetra in ledvice lahko predelajo. Te prepoznamo po
neprijetnem vonju kože,
potu, urina, … ali po izpuščajih na koži. Terranova
Zelena čistost je zelo učinkovita kombinacija 11
zdravilnih rastlin, ki sistematično odpravljajo težke
kovine in druge strupe iz
telesa, vendar to počnejo brez neprijetnih občutkov, ki pogosto spremljajo bolj agresivne razstrupljevalne programe.
Podpira čiščenje jeter, krvi, ledvic, črevesja (brez
odvajalnega učinka), limfnega sistema, kože in celic. Lahko ga uporabljamo vsak dan.

Nekatere začimbe so se skozi
tisočletja dokazale kot močni
protistrupi. Tako
imajo rožmarin,
origano, kapre,
peteršilj,
…,
moč obvarovati
jetra in preprečiti vezavo strupov v telesu.
Nekatere, kot sta, denimo, koriander in čemaž, pa
znajo pospraviti tudi s strupenimi usedlinami v
težje dostopnih delih telesa. Bolj natančno o tem,
kako delujejo in kako jih uporabiti, lahko preberete
v knjigah Ščepec rešitve in Ščepec Védenja. Obe sta
na razpolago tudi v nemškem jeziku (za prijatelje,
sorodnike in poslovne partnerje, …).
Prelistate in/ali naročite ju lahko na http://shop.zazdravje.net.

GREMO NA SONCE

Več svetlobe – manj strupov
Energija sonca, ki jo sprejmemo neposredno ali posredno s pomočjo hrane,
bogate s fotoni svetlobe,
je zelo učinkovita pomoč
pri razstrupljanju telesa.
Ker je bilo poletje bolj ali
manj „kislo“, je zaloga vitamina D, s katerim bomo
dočakali zimo, nevarno
ogrožena, zato izkoristite
vsak trenutek, da napolnite svoje zaloge, okrepite
imunski sistem in pripravljeni dočakate zimo. Tudi
ozimnica, ki jo bomo te dni pospešeno pripravljali,
bo lahko svetlobno prazna ali polna – odvisno od
tega, kako se bomo tega lotili. Zamrzovanje bo najslabša rešitev. Nadvse koristni nasveti, kako ujeti
svetlobo, vas čakajo v knjižici Resnice in zmote o
soncu.
Priročnik lahko prelistate na spletnem naslovu
http://shop.zazdravje.net
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Ljubljana
14.

29. september do
1. oktober 2014
Cankarjev dom, Ljubljana

www.f3zo.si

VSTOP
PROST!
www.zazdravje.net

Zeleno druženje
z namenom
4. 10. 2014 BTC Ljubljana

Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu,
je moto Zelene trgovine. Zato za svoj drugi rojstni dan v BTC-ju kot že preteklo leto
prireja izobraževalno-izkustveni dogodek Zeleno druženje z namenom, kjer se

Otroci zmorejo, kaj
pa vi, kmetovalci?
Eko civilna iniciativa je kot pobudnica Štafete
semen uspela navdušiti društva, vrtce in vrtičkarje ter sprožiti pravo nacionalno gibanje za
ohranjanje avtohtonih semen.
Zdaj pa želijo svoje dejavnosti razširiti tudi na
kmetije. Po besedah Irene Rotar, gonilne sile štafete semen, je sramotno, da na naših kmetijah
namesto sadja in zelenjave „rastejo traktorji“ in da
kmetje tudi hrano zase kupujejo v supermarketih.
Semenarstvo je zahtevno, vendar obetavno področje, zlasti za manjše kmetije. V sodelovanju z
Amarantom, ki je edini povezovalec eko kmetov
na tem področju, se je pridelava semen do zdaj
razvila na 20 slovenskih kmetij.
Na sejmu Agra bodo zato organizirali posvet, ki
bo namenjen kmetom in uporabnikom z izčrpnimi informacijami, kako pridelati in tržiti lastna
semena. Posvet bo 28. 8. 2014, od 10. do 13. ure.

Vrtičkarski
narod!
Igram mačke in miši z novimi tehnologijami,
statističnimi modeli, metodološkimi luknjami in
političnimi interesi ni videti konca. Morda se po
naših poljih in trajnih nasadih zares porabi manj
www.zazdravje.net 		

bodo na enem mestu izpostavile teme, ki
spodbujajo odgovoren odnos do soljudi,
lastnega zdravja, živali ter narave in družbe. Obiskovalci lahko tako na celodnevnem
brezplačnem dogodku prisluhnejo koristnim
predavanjem Sanje Lončar, Marije Kočevar
Fetah, Rajka Škariča, Adriane Dolinar in drugih, se udeležijo izobraževalnih delavnic
Rdečega križa in na delavnicah ter degustacijah spoznajo ustvarjalce in uvoznike kakovostnih ekoloških izdelkov in storitev.
Več na www.zazdravje.net

ton kemikalij kot včasih, kar pa še ne pomeni, da
jemo zares bolj zdravo hrano. Kdaj bomo to vedeli? Lepega dne! Samo na tisto, kar smo zares
pridelali sami, imamo dovolj vpliva. Kljub onesnaženosti zraka (predvsem zaradi posipanja
aluminija, barija in drugih snovi nad našimi glavami) je tisto, kar je zraslo na naših vrtovih, neprimerljivo s tistim, kar je raslo zgolj zaradi denarja.
Da je samooskrba postala naše največje nacionalno gibanje, potrjuje tudi raziskava GFK
Slovenija, ki je pokazala, da 50 % Slovencev
obdeluje svoj vrt in vsaj delno prideluje svojo
hrano. Temu je treba dodati še 20 % tistih, ki
sicer nimajo vrta, živila pa pridobivajo od sorodnikov ali pri kmetih.
Skupaj za zdravje človeka in narave
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Ali želite brati debelejše novice? Tudi mi!
V tem letu je bilo potrebnega veliko napora, da smo zagotovili redno izhajanje
brezplačnih novic. Šparovčki, delež iz prodanih brošur Preverjene naravne
rešitve in donacije posameznikov so nam pri tem veliko pomagale. Kakšna bo
prihodnost, bo odvisno tudi od vas.
Nič vas ne stane, da preusmerite 0,5 % davka od dohodkov (ki ste jih že plačali državi)
v projekte, ki jih želite podpreti. Odvisno od
vaših prihodkov ta odstotek pomeni donacijo v višini 5–10 evrov na letni ravni.
Izpolnite zahtevo in jo še danes pošljite na
davčni urad ali na naslov našega društva.
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odstotek

0,5%
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Prosimo,
odrežite
iz revije.
Hvala.

Ali se še spomnite vonja in
okusa pristnih domačih jajc?
Takšnih, ki jih nesejo kokoši, ki se prosto pasejo
na višini okrog 1.000
metrov in je edina
„tehnologija”, ki jo
poznajo, kužek, ki jih
zvečer nažene v hlev.
Če bi radi kupili takšna jajca, piščance ali stare
kokoši, pokličite g. Edvarda Dolinarja na ekološko kmetijo Dolinar – Tabrovše, na Vojskem
90 nad Idrijo. Dolinar Edvard, 051 415 278.
Elektronski naslov: edidolinar@gmail.com.

Bi želeli
prejemati
naše novice?
Finančna sredstva nam
ne omogočajo pokrivanja stroškov pošiljanja
na individualne naslove.
Če bi želeli naše novice prejemati na dom,
prosimo za prispevek, ki ga nakažete na:
TRR: 0201 1025 5748 080
IBAN: SI 56 0201 1025 5748 080
BIC BANKE: LJBASI2X
KODA NAMENA: OTHR
Prejemnik: Društvo Ognjič, Zapotok 54,
1292 Ig
Namen plačila: Prispevek za obveščanje
Sklic: datum plačila (npr.: 01072014)
Priporočamo se za 7 EUR (letna naročnina,
10 številk) ali več. Vsak prispevek (tudi manjši) nam pride prav, da lahko še naprej širimo
mrežo vrtcev, šol, novinarjev, zdravstvenih
ustanov in drugih, ki jim pošiljamo naše novice. Prispevke lahko pošljete tudi v obliki
poštnih znamk A.
POMEMBNO: V kolikor plačnik ne bo tudi
prejemnik novic (kjer bo plačano za več prejemnikov ali če plačnik plača znesek za drugega prejemnika novic), nam točne podatke,
kam naj pošljemo novice, sporočite po pošti,
e-pošti (posljite.novice@gmail.com) ali nas
pokličite ob delovnikih med 9. in 13. uro na
041 770 120.
Prispevke, za katere ne bomo dobili nobenih dodatnih napotkov, bomo obravnavali kot donacije.
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Toksična rekreacija!
Rekreacija v parkih, na športnih
terenih ali golf igriščih utegne biti
veliko bolj nezdrava, kot si mislimo.
Po uradnih podatkih, zbranih v drugih državah, naj bi na urbanih javnih površinah uporabili od 0,2 do 2,7 % vseh porabljenih pesticidov. Delež je sorazmerno majhen, tveganja
pa precej večja, kot je razbrati iz teh številk.
Ko kmet poškropi njivo, po njej v času karence praviloma nihče ne hodi.
Ko pa enako storijo v parku, je zgodba drugačna. Ali ste že kdaj videli napis na vhodu
v park, da je hoja po zelenici prepovedana
zaradi pesticidov? Pri nas ne. V nekaterih državah pa je to običajna praksa.
Dodatno je težava tudi v odtoku fitofarmacevtskih sredstev v površinske vode, ki je 10krat večji kot pri kmetijskih zemljiščih. K temu
pripomore predvsem zalivanje zelenic.
Golf igrišča na leto „potrebujejo“ vsaj od 5 do
6 nanosov fungicidov, en nanos insekticida in
po potrebi en nanos herbicida. Nogometna
igrišča pa približno polovico kemikalij, ki so v
uporabi na golf igriščih.
Naslednjič torej za sprehod izberimo manj
„vzdrževane“ zelene površine ali pa se odpravimo v gozd.

Iščemo kmetijo!
Resna, poštena štiričlanska družina, v zameno za oskrbo starejših oseb na preužitek, išče
kmetijo, ki je lahko tudi zapuščena in je po
možnosti brez naslednikov. Prosimo za resne
ponudbe, informacije ali pomoč pri iskanju.
051 353 128
www.zazdravje.net

