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Tema meseca:

Trgovina z obljubami

Na voljo že tri knjige projekta
Skupaj za zdravje človeka in narave

Zato smo
jih temeljito
obdelali
v obliki knjig.

Več o našem projektu
,v
katerem sodeluje
več kot
trideset nevladni
h organizacij,
lahko preberet
e na
portalu www.zaz spletnem
dravje.net.
Izdajamo tudi
brezplačno
glasilo »Skupaj
za
človeka in narave«,zdravje
ki ga lahko
poiščete vsak
mesec
z zdravo prehrano v trgovinah
, zeliščnih
prodajalnah, specializ
trgovinah in drugih iranih
ki jih je v Sloveniji info-točkah,
že skoraj
tristo.
Do sedaj smo
v okviru
izdali tudi priročnik projekta
in zmote o kandidi a Resnice
zmanjšati uporabo in Kako
antibiotikov.
info@zazdravj
e.net
www.zazdravje.ne
t

Resnice in zmot
e o osteoporozi

Nihče si ne želi
zloma kolka,
stegnenice ali
da bi ohranili
zapestja. V želji,
prožne kosti,
počnemo marsika
različna prehran
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pripomočke, pripravljdopolnila, kupujemo medicin
ske
amo hrano iz
zatrjujejo, da
živil, za katere
pomagajo pri
nam
osteoporozi, in
farmaciji, da nam
verjamemo
bo s svojimi pripravk
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ga prispeva?
izdelkov (ne pa
vsi) vzame telesu
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NOVA
KNJIGA

povedali, do kakšnih
da bi vam na kratko
spoznanj vse
priprave knjige,
smo prišli v dveh
ki jo držite v rokah.
letih
podrobneje ogledate
Zato vas vabimo,
da si
zagotovo prihranil njeno notranjost, nakup
pa vam
luknjic v kosteh. veliko denarja in še več nepotreb bo
nih

Cena: 24,80 EUR

Resnice in zmo
te o osteopoRo
zi

Raziskujemo,
preverjamo,
razmišljamo,
čutimo,
sprašujemo
stroko in lastno
vest. Mnoge
teme presegajo
obseg naših
novic in
predavanj.

V projektu »Skupaj
človeka in narave« za zdravje
iščemo
naravne rešitve
za težave,
s katerimi se soočamo
v
sodobnem svetu.
Namesto
posledic nas bolj
zanimajo
vzroki. Namesto
naštevanja
ovir nas bolj zanima,
jim izogniti. Namesto kako se
krivcev raje prevzem iskanja
amo lastno
odgovornost za
lastne odločitve
.
Namesto vpitja
globalizacije bolj
poslušamo šepetanj
e lastne
vesti.

Skupaj za zdrav
je človeka in nara
ve
Osteoporozo pogosto
prikazujejo kot
neizogibno ceno,
ki
vse daljšo življenjsk jo plačujemo za
o dobo.

Sanja Lončar
Matjaž Kološa
Dario Cortese
Adriana Dolinar

Resnice in
zmote o
osteopoRozi

Ko boste prebrali
to
ugotovili, da naša knjigo, boste
leta prispevajo
težavam s kostmi
k
le manjši delež.
Odsotnost duha,
napačna
prehrana, življenjsk
i slog in pristop
k zdravljenju različnih
bolezni
sodobnega časa
so naši merljivi
»grehi«, zaradi
katerih trpijo med
ostalim tudi naše
kosti.
Če se zdravite
z glukokortikoidi,
ki
jih predpisujejo
pri astmi, artritisu,
boleznih pljuč,
ledvic
presaditvi organov in jeter,
ali
kot stransko škodo raku, lahko
teh zdravil
pričakujete tudi
slabljenje kosti.
Enako velja pri
uživanju ščitničnih
hormonov, zdravil
proti epilepsiji,
imunosupresivnih
zdravil ter
nekaterih zdravil,
ki jih predpisuj
ejo
pri raku prostate
in dojke.
V projektu »Skupaj
človeka in narave« za zdravje
se strinjamo z
ugotovitvami Harvards
ke univerze,
da je osteoporo
za ena izmed
civilizacijskih
bolezni, pri kateri
lahko storimo
zelo
brez zdravil. Vendarveliko tudi
tudi naravne
poti niso povsem
varne. Na njih
srečujemo vse
vrste
finančnih interesov ovir v obliki
, polovičnih
informacij in manipula
da vam bo pričujoča cij. Upamo,
smerokaz ob vaši knjiga kot
poti olajšala
iskanje lastne
resnice.
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Priročnik Vojna ali
V knjigi RESNICE IN
Knjiga RESNICE
mir z bakterijami?
ZMOTE O OSTEOPOROZI
IN ZMOTE O KANDIDI
je dragocena zakladnica
vas čaka veliko
vsebuje dragocene odgokonkretnih in preverjenih
presenetljivih ugotovitev
vore, nasvete in tehnike,
napotkov, ki smo jih zbrali v in naravnih rešitev, ki vam kako prepoznati in premaprojektu Skupaj za zdravje
lahko prihranijo veliko
gati razbohotene glivice v
človeka in narave.
denarja in nepotrebnih
telesu in ponovno zaživeti s
luknjic v kosteh.
»polnimi baterijami«.

Knjige lahko kupite v vseh trgovinah z zdravo prehrano, trgovinah Sanolabor, izbranih knjigarnah in na spletni strani:
www.soncnatrgovina.com. Naročite jih lahko tudi na: 041 770 120 ali knjiga.osteoporoza@gmail.com.

Pravičnost
in/ali trgovina?
Zdaj, ko se začenja prednovoletna histerija nakupov in obdarovanja, je pravi trenutek, da se
vprašamo, kaj predstavlja trgovina v današnjem
času. Kaj zares potrebujemo? Koliko tistega, kar
kupimo, pomeni nekaj tistemu, ki mu to podarimo? Koliko je tisto, kar kupimo, sploh vredno?
Kaj danes pomenijo blagovne znamke in koliko
je kdo prispeval h končni vrednosti tistega, za kar
smo odšteli denar? Kaj je pravična trgovina?
Upamo, da boste v tem hrupnem mesecu našli
miren kotiček in se v naši (ali še boljši) družbi posvetili vprašanjem, o katerih tako redko razmišljamo. Nato pa se boste odločili, kaj in koga želite
podpreti s svojim denarjem, ki ste si ga prislužili
v zamenjavo za svoj čas. Ker zamenjava nazaj ni
možna in tega denarja ne morete več zamenjati
za porabljene dneve življenja, je dobro premisliti
vsaj o tem, kaj želite storiti s časom, ki ga še imate
na razpolago. Komu ga boste namenili?
V želji, da boste v decembru zaužili čim več trenutkov in darov, ki jih ni mogoče kupiti, vas srčno
pozdravljamo. Priložnosti prazničnega časa, ki je
pred nami, niso v nakupih. Praznično ikonografijo lahko kupite, ne morete pa kupiti prazničnega
duha in brezpogojne ljubezni. Tema se lahko le
odprete in jima dovolite vstopiti v vaše življenje.
Bi nas radi obdarili?
Obvestiti vas moramo, da v društvu še vedno nismo pridobili statusa, da delujemo v javnem interesu, zato nas ne boste našli na seznamu društev,
ki jim lahko namenite drobtinico svojega davka.
(Krivi smo sami, saj nam je zmanjkalo časa za urejanje potrebne papirologije.)
Če bi nas radi obdarili in nam tako pomagali še
naprej sejati seme tega projekta, nas boste še
naprej najbolj razveselili s poštnimi znamkami
A, ali z donacijami na račun Društva Ognjič, Zapotok 54, 1292 Ig, TRR: 0201 1025 5748 080, sklic
20102011.
Sanja Lončar, urednica
Spoštovani bralci, obveščamo vas, da bodo
januarske novice na voljo po 7. januarju 2011.
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Ko trgovina postane
sama sebi namen!
Besedilo: Anton Komat, svobodni
raziskovalec in pisatelj

Človeštvo se vse bolj utaplja v grozečih
vrtincih gospodarske, energetske,
prehranske, zdravstvene in podnebne
krize. Toda mediji objavljajo zgolj
gospodarski vidik krize in tudi miselni
domet politikov ne seže čezenj. V jedru
kriznega dogajanja pa je prehranska
kriza sveta, o kateri se ne razpravlja.
Zanikanje težave še nikoli ni pripomoglo
k rešitvi!
Tržno gospodarstvo je dokončno razgalilo našo
živalsko odvisnost od hrane in dopustilo, da je
goli strah pred stradanjem »zbezljal«. Zavestno je
zaostrilo naše ponižujoče suženjsko služenje kapitalu in zato razvilo dogmo ekonomije pomanjkanja. Zato je naša doba doba lakote, kot je v zgodovini še ni bilo. V času največje tehnološke moči
je stradanje postalo institucija in družbeni status.
Toda revščina in lakota nista le majhna količina
dobrin, sta predvsem grozljivi podobi razmerja
med ljudmi. Na eni strani lakota, na drugi prewww.zazdravje.net 		

nažrtost razvitega sveta. Nizke cene hrane in do
vrha napolnjene police megamarketov naj bi bile
v razvitem svetu najboljši dokaz, da je s sistemom
prehrane vse v najlepšem redu. Toda ali ste se kdaj
vprašali, kako bi se počutili, če bi se police s hrano
nenadoma izpraznile ali če bi cene hrane poskočile v nebo? Najbrž še ne, ni pa rečeno, da se ne boste s tem že kmalu soočili. Takrat bodo tudi politiki
končno spoznali, da je stanje prehranske varnosti
sveta kritično področje varnosti vseh ljudi. Težavo izredno zaplete dejstvo, da proizvodnja hrane
temelji na ceneni energiji, predvsem na poceni
nafti. V letu 1940 smo iz ene kalorije fosilnih goriv pridobili 2,3 kalorije energije v hrani, danes pa
porabimo kar 10 kalorij fosilnih goriv za eno samo
kalorijo hrane na polici marketa. Lahko rečemo,
da z industrijsko hrano »žremo« nafto in izločamo
toplogredne pline. Postavlja pa se še drugo vprašanje, in sicer koliko hrane na enoto njivske površine je sploh možno pridelati ob dejstvu, da nam
vsakih 10 let propade 7 % obdelovalnih površin?
Kmetje morajo pridelati vse več, da ne propadejo,
ali pa morajo nenehno povečevati svoje površine.
Ker med kmeti velja »popolna konkurenca«, med
trgovci pa »popolni« monopol, je jasno, da prehransko verigo obvladujejo trgovci. Dokaz: leta
1950 je bil kmetov delež še 50 % končne cene, leta
2000 pa le še 10 %.

Vsi služijo na račun narave!
Prehranskemu sistemu, ki ga vodi trgovina, se
nabira toliko neplačanih »zunanjih« stroškov, da
se bo prej ali slej sesul. Dokler smo imeli v svetu
Skupaj za zdravje človeka in narave
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ceneno energijo, obilje vode, ohranjeno rodovitnnost prsti in pestrost tradicionalnih sort kulturnih
rastlin, je sistem industrijske proizvodnje hrane
uspeval. Hrane je bilo dovolj in bila je poceni.
Sedaj cene energije naraščajo, vode primanjkuje,
prst je izčrpana in stara semena izumirajo. Narava
izstavlja entropični račun za vse neplačane zunanje stroške. Globalni prehranski sistem je tako krhek, da je že majhen sunek od zunaj dovolj, da se
sesuje. Če ne prej, se bomo morali povrniti k tradicionalnemu kmetijstvu na »sončni pogon«, ko
bodo cene nafte ponorele. Ali bomo imeli dovolj
časa za to nujno in usodno tranzicijo?

Previsoka cena poceni hrane!
Ker smo se naivno odrekli pridelavi in pripravi lastne hrane, smo skrb za hrano predali v roke nekoga drugega, s tem pa velik del upravljanja naših življenj. Varnost živil je šolski primer nesposobnosti
in nezanesljivosti odgovornih institucij, zato je neoporečnost hrane danes bolj predmet teorije kot
prakse. Za začetek moramo radikalno spremeniti
svoj pogled na hrano, s tem pa naš odnos do nje.
Pri hrani moramo enakovredno upoštevati njene
vse tri vidike: je vir življenja, kulturni fenomen in
blago na trgu. S favoriziranjem le gospodarskega
vidika se je sprožil proces komodifikacije hrane.
Pomembna sta postala le dva parametra: velike
količine in nizke cene. Biotska kakovost hrane ni
več pomembna. Zato vse manj vemo, kaj v resnici jemo. Posledica je seveda uničeno zdravje ljudi
in eksplozija degenerativnih bolezni. Glavni delež obolevanja prinašajo prav kronična obolenja,
povezana s hrano. Med deset dejavnikov smrti se
uvrščajo štirje glavni morilci, ki se skrivajo v industrijski hrani: srčna obolenja, kap, sladkorna bolezen in rak. Ali ni to previsoka cena poceni hrane? V
60. letih je zdravstvo porabilo okrog 5 % narodnega dohodka, danes pa ta številka presega 15 %, s
tendenco hitrega naraščanja. Javnega zdravja nikakor ne bomo izboljšali brez odprave zdravstvene katastrofe, ki izvira iz nekakovostne hrane.

Kdo hrani lakoto?
Samo oglejmo si primere, ki izvirajo iz množične
reje živali. Več kot dve tretjini svetovne proizvodnje žita požrejo domače živali. Kdo torej hrani
lakoto? Sodobna krava potrebuje vsaj sedem kilogramov krme, da pridobi kilogram žive teže –
skoraj dvakrat toliko kot prašič in več kot trikrat
toliko kot piščanec. Ker je pri kravi veliko večji del
trupa neužiten kot pri manjših živalih, je resnični koeficient še nižji. Za en kilogram govedine je
potrebnih dvajset kilogramov žita (pri kokoših 4,5
kg, pri prašičih 7,3 kg). Torej je treba dodati za vsako tono govedine dvajset ton porabljene krme.
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V ZRCALU NARAVE
– sporočilo knjige

Knjiga »V zrcalu narave« prinaša 28 zgodb iz
narave. Pripoveduje nam jih radovedna deklica Frida z bujno domišljijo, ki se nenehno
čudi prizorom iz narave. Frida pravi: »Pogosto
se mi je zdelo, da živim svojo podobo v zrcalu
narave. Bila sem slikar, ki mora postati drevo,
če hoče naslikati drevo.« V ospredju je torej
čudenje otroka kot duhovna kategorija odgovornega in zrelega odraslega človeka. Že
veliki W. Goethe je zapisal: »Tu sem, da bi se
čudil!« Za spremembe zavožene civilizacije
ne potrebujemo novih teorij, študij in gore
podatkov, temveč zgodbe, ki burijo ustvarjalno domišljijo. Potrebujemo jih kot kruh za
vsakdanje preživetje. Današnja nenaravna in
protičloveška družba potrebuje ustvarjalne
ljudi, ki znajo, tako kot otroci, uporabiti svojo
domišljijo. Zato pri reševanju grozečih težav
sodobnega sveta ne potrebujemo »več znanja za večjo konkurenčnost«, temveč »več domišljije za velike spremembe«. Ne potrebujemo »davkoplačevalcev« in »potrošnikov«,
temveč »ustvarjalce vrednot nove etike« in
»ustvarjalne osebnosti za spremembe«. Le
tako se bomo izkopali iz te groze in ničevosti.
Danes, v svetu smrti, je moderna apokalipsa
in nič čudnega, da se še poglablja. Povsod
same krize, vendar nobenih sprememb! Če
hočemo, da se bo svet resnično spremenil,
potrebujemo ustvarjalnost vseh, tako otrok
kot odraslih. Sporočilo zgodb deklice Fride
je, da bistvo človekovega preživetja ni v sebičnem zadovoljevanju lastnih potreb, temveč v njegovi sposobnosti prenesti središče
svoje pozornosti s sebe na svet okoli sebe ter
uporabiti svoje znanje v korist preživetja skupnosti in v zagovor planetarnega življenja.
Fridine zgodbe so zato namenjene v branje
tako otrokom kot tudi odraslim, učencem in
učiteljem.
»Nagovor otroka je
zadnje, kar lahko
storim za vas,«
pravi avtor knjige
Anton Komat.
Knjiga je izšla v samozaložbi. Naročite
jo lahko na e-mail
anton.komat@gmail.
com ali po telefonu
na 041 641 483.
www.zazdravje.net

Piščanci pretvarjajo žito v meso štirikrat učinkoviteje od krav. Zaradi prehitre rasti piščancev je prekrvavljenost tkiv manjša, zato prihaja do nekroz
- razkrajajo se pri živem telesu! Veliko piščancev
je tako mesnatih, da pri petih tednih ne morejo
niti stati, kaj šele hoditi. Četrtina ima pohabljene
noge, veliko jih umre zaradi zastoja srčne mišice.
Podobne grozljivke se dogajajo tudi prašičem.
En sam ogled industrijske reje živali je dovolj, da
postanete zapriseženi vegetarijanec! Obenem so
industrijske farme sodobni inkubatorji za vzrejo novih patogenov. Hitrost, s katero se bolezni
prenašajo znotraj urbanih okolij, in neustreznost
zdravstvenega sistema sta najboljši garanciji za izbruh katastrofalne pandemije, ki kot Damoklejev
meč visi nad človeštvom. Do nje bo zanesljivo
prišlo, le ne vemo, kdaj bo izbruhnila!
Dobro je vedeti, da se je najbolj pocenila hrana z največ kalorijami
in da največji dobiček nosi najbolj predelana hrana, ki se tudi
največ oglašuje. Toda najbolj
predelana hrana ni živa hrana,
je kot mrlič, ki mu na parah
polepšajo obraz. Bolj je podobna eksponatom iz muzeja
voščenih lutk kot pa njihovim
živim originalom. Naši predniki
so govorili: »Najboljša je tista
hrana, ki se najhitreje pokvari.«
Danes nas reklame posiljujejo s »trajnim mlekom«. Kako naj bo materino mleko,
ta eliksir življenja sesalcev, ki hrani človeškega
novorojenca, dokler ne shodi in spregovori,
trajno? Še bela barva za zidove ima rok trajanja!

Čudežne moči domače priprave hrane
Sodobna povprečna družina naj bi za pripravo kosila porabila pol ure! Cilj industrije pa je skrajšati
ta čas na 15 minut. Ponuja se nov rod »prenosnih«
prehranskih izdelkov, ki jih lahko použijemo kjer
koli in kadar koli, brez kakršnih koli predpriprav.
Ali se zavedamo, da je to programirani umor domače kuhinje in konec kulturnih odnosov med
ljudmi?
Tisočletja je hrana odražala kulturo človeških
skupnosti. Pri resnični hrani okusa ni mogoče ločiti od kraja porekla in če želimo ljudje ohraniti
ta okus, moramo ohraniti tudi deželo, iz katere
izvira. Ugotovimo, da moramo nekaj storiti za zaščito ekologije kraja, kjer nastaja. To je prava pot
h kulturi hranjenja, ne pa zapleteni recepti iz uvoženih pridelkov in sintetičnih dodatkov. Okus in
vonj je treba obuditi od mrtvih, s tem pa bomo ob
štedilniku in domači mizi obudili tudi razrahljane
www.zazdravje.net 		

družinske vezi. Kaj hitro bomo spoznali, kakšne
čudežne moči ima doma pripravljena hrana.
Skrajni čas je torej, da modrost prednikov povežemo z novo kulturo preživetja. Čas je, da obudimo domače vrtove, rešimo male kmetije in
obnovimo lokalne tržnice. Da bosta pridelava in
poraba hrane potekali znotraj lokalne skupnosti,
torej na kratkih dobavnih poteh med »vilami« in
»vilicami«. Spoznati moramo, da je najbolj zdravo živeti z živo hrano, ki raste okrog nas, kajti sezonska hrana je zakon zdravega življenja. Z njo
spremljamo letne čase in potujemo skozi presenetljivo pestrost, ki nam jo v vsakem mesecu nudi
bogato obložena miza narave. Ne pozabimo, da
se je človeška vrsta skozi evolucijo prilagodila cikličnosti letnih časov in lokalnim razmeram
preživetja. Hrana je kulturna dobrina
in del naše kulturne dediščine, tako
kot so to stavbe, stare knjige ali pa
ljudsko izročilo, pravljice in pripovedke. Če je priprava hrane
obred, postane hrana umetnina, kuhinja pa kreativna delavnica. V takem okolju pridobi
hrana magično moč darila! Postane simbol radosti darovanja
in magična moč darov se nam
kaže z omamnim vonjem v hiši,
ki nam obudi speče čute in čustva.
Tako mrzla hiša postane topel dom
in njegovi stanovalci družina, ki jih duhovno povezuje skupni obred za mizo. Skupni
obroki so temeljni duhovni obred družine.
Če se odločimo za spremembe, se moramo zavedati, da bodo te lahko prišle le od ljudi. Krizo je
treba sprožiti z uporniškimi dejanji javnega razglašanja težav, ki jih nihče ne bo mogel spregledati. Elektriko in hrano imamo za samoumevne,
dokler ju ne zmanjka. Mesto, ki bi ostalo brez elektrike in hrane, bi v nekaj tednih postalo podobno
taborišču, v katerem je ujetih na tisoče sestradanih in nemočnih beguncev. Nastop nepredvidljive krize bi vodil v dramatično družbeno polomijo.
V nekaj dneh bi se trgovine izpraznile, okrepiti
bi se moralo varovanje, da bi preprečili ropanje
skladišč in tovornjakov. Vsaka razumna vlada bi
se morala začeti pripravljati na najhujše scenarije
zdrsa v družbeni kaos, kajti prehranski sistem se
že brez nepredvidljivih dogodkov giblje proti zlomu. S povečevanjem števila možnih nevarnosti se
povečuje tudi verjetnost, da bo do ene v resnici
prišlo. Zato smo na potezi mi, ljudje, za nas gre!
Odločimo se zdaj: »Jaz, kupec, bom z izbiro načina
prehranjevanja ustavil izvajanje praks, ki škodujejo našemu zdravju, našemu planetu in kakovosti
življenja na njem!«
Skupaj za zdravje človeka in narave

6

Poskrbimo za RES zdravo življenje!

Bio Kokosovo olje

AMANPRANA
• Lahko prebavljiv vir energije,
ki ga telo takoj uporabi,
• pripomore k boljši
absorpciji kalcija in
magnezija,
• izboljša črevesno floro,
• zmanjša občutek lakote,
• zniža skupni glikemični
indeks zaužite hrane,
• poveča vzdržljivost.

GULA JAVA

BIO sladkor iz kokosovih cvetov
Sladkor pridobljen iz nektarja kokosovih
cvetov, velja za najbolj obstojno obliko
sladkorja (FAO). Odlikuje ga:
• nizek glikemični indeks (35),
• visoka ORAC vrednost,
• raznovrstnost: kristalni,
mleti in v kockah,
• izjemen karamelni okus,
ki popolnoma nadomesti
in prekosi sladkor, ki ga
poznamo.

Z njim lahko pripravite Zdravo praznično cvrtje.
Edinstvena struktura omogoča ponovno
pregrevanje, tako da ga boste lahko uporabljali
celi dve leti ali kar do 60 ponovnih cvrtij.

Sladkor kokosovega cveta predstavlja
dodaten dohodek za 2.000 družin.

PRIPOROČAMO

Gula Java Cacao
Bio Olje rdeče palme

kakav, ki bo osvojil vaše čute

AMANPRANA

Izvrsten napitek iz
vrhunskega kakava,
sladkorja kokosovih
cvetov, vanilje in cimeta.

• 30-krat več likopena,
kot v paradižniku,
• bogat z vitamini E.
Za zaščito telesa in duha
pred prezgodnjim staranjem.
Za obogatitev prazničnih jedilnikov.

Z glikemičnim indeksom 30,
lahko brez skrbi postane vaša
vsakodnevna sladka razvada.

KUPON ZA



• 10-krat več betakarotena,
kot v korenju,

10% POPUST

SAMO V MESECU DECEMBRU 2010!

Qlandia - MARIBOR in NOVA GORICA
Planet
- KOPER
7 TUŠ
Skupaj
za zdravje človeka in narave
Mercator center Primskovo - KRANJ

GULA JAVA

CACAO
www.zazdravje.net

Foto: Sonnentor

Sončki na
sivem nebu
Besedilo: Sanja Lončar in Sabina Topolovec

Zakaj bi nenehno brali le o tajkunih,
pohlepu, uničevanju dobrih podjetij
zaradi neumnosti ali brezbrižnosti,
odpuščanju delavcev ter neskončnem
jamranju o takšnih in drugačnih krizah?
Na naslednjih nekaj straneh smo zbrali
informacije o podjetjih, ki živijo in
delujejo v našem času, tukaj, v Evropi,
vendar so se odločili ustvarjati drugačno
resnico. Zgodbe o pošteni trgovini,
o veselju do dela, o medsebojnem
spoštovanju in tudi o uspehu, ki vedno
doleti tiste, ki so delali po svoji vesti
ter s spoštovanjem do narave in naših
potomcev.

Nasmejani sonček!
Danes, ko nas večina podjetij dobesedno žali s
tem, da nam poskuša prodati vse slabše izdelke
za vse več denarja, je primer Johannesa Gutmanna dokaz, da se splača zaupati v zahtevnost svojih
kupcev.
www.zazdravje.net 		

Že pri svojih rosnih 23. letih je Gutmann čutil, da
pravi ljubitelji zelišč in začimb cenijo prave vonjave, prepoznajo kakovost in znajo ločiti zrnje od
plev. Njegova poslovna zamisel se je pred dvajsetimi leti, ko so vsi sanjali o multinacionalnih korporacijah, avtomatizaciji in čim cenejši proizvodnji, mnogim zdela utopična.
Ohraniti male kmetije v domačem okolju, pridelovati in predelovati ekološka zelišča ročno in
brez kakršnih koli kemikalij se je mnogim zdelo
utopično. Podjetju Sonnentor si nihče ni upal napovedati poslovnega uspeha. Še danes kapitalistično usmerjeni razumski svet noče razumeti nasmejanega sončka, ki se vam smehlja z logotipa
izdelkov Sonnentor. Vendar koncept Johannesa
Gutmanna deluje! In sicer že 22 let! Podjetje Sonnentor ima v svojem segmentu vodilno vlogo v
Avstriji, uvršča pa se med prve tri v sosednji Nemčiji. Njihove izdelke pozna skoraj vsak ozaveščen
potrošnik v Evropi, pa tudi daleč onkraj teh meja.
Ko enkrat poskusite Sonnentor, začutite naravo v
vsej njeni moči in ne morete več posegati po cenenih nadomestkih dvomljivega porekla, ki si jih
nekateri drznejo poimenovati začimbe.
Sonnentor danes združuje 150 ekoloških kmetij
v Avstriji ter vsako leto vse več ekokmetij v drugih delih sveta, kjer pridelujejo tisto, kar ne raste
na naših tleh. Podjetje se zavzema za pravična in
trajna partnerstva s svojimi sodelavci, kmeti, dobavitelji in potrošniki. Njihove začimbe so sledljive skorajda do kotička zemlje, kjer so zrasle. Torej,
čeravno to ni vaš vrt, lahko vanj dobesedno pogledate in se prepričate, da sta v Sonnentorjeve
začimbe vlita neskončna ljubezen in spoštovanje.
Rastline sušijo na temperaturah pod 40 stopinj
Celzija in večino dela opravijo ročno. Na tak način tudi zagotavljajo delo velikemu številu ljudi.
Pravična trgovina se pri njih ne prične nekje v
daljnjih deželah tretjega sveta, temveč že takoj
za domačimi vrati. Podjetju Sonnentor je uspelo
združiti ekološko pridelavo, pravično trgovino in
pristen okus njihovih izdelkov. Za svoje ekološko
in socialno zavzemanje so leta 2008 prejeli tudi
nagrado TRIGOS. V podjetju Sonnentor cenijo
svoje zaposlene, kar je čutiti tudi v njihovem prijetnem delovnem okolju, v katerem ne manjka
ustvarjalnosti, zabave, pa tudi visoke ravni odgovornosti. Kdor ne verjame, naj se prepriča na
lastne oči: Waldviertel, sedež podjetja Sonnentor,
prav zaradi njihove prijazne filozofije postaja vse
bolj priljubljena turistična destinacija.
Podjetje ima danes v svojem prodajnem asortimentu že približno 600 različnih izdelkov in ga
poznajo že v 45 državah sveta. Sonnentor je dokaz, da ste lahko uspešni tudi, če delate spoštljivo
do narave in ljudi. Vse povedano se zrcali v sleherSkupaj za zdravje človeka in narave
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ni skodelici njihovega čaja in v vsakem ščepcu
njihovih začimb.

Naturata
Biodinamiko pozna svet že več kot 80 let, vendar je proizvodnja teh visokokakovostnih izdelkov že od nekdaj precej omejena. Zato je bil to
leta 1975, ko so se ustanovitelji Naturate odločili
posvetiti predvsem biodinamičnim pridelkom,
velik izziv.
Danes je Naturata eden največjih ponudnikov
izdelkov s certifikatom Demeter. Je tudi eden
vodilnih partnerjev združenja Demeter, ker s
skupnimi močmi izobražujejo pridelovalce in
uporabnike o posebnostih biološko-dinamičnih
izdelkov.
Danes Naturata ponuja skoraj vse vrste izdelkov:
testenine, olja in kise, začimbe, sladila in vaniljo,
čokolade, suho sadje in oreščke, omake in izdelke iz paradižnikov, kavo in kakav ter pekovske
izdelke.
Za razliko od mnogih podjetij, v katerih razmišljajo, kako bi pocenili proizvodnjo, je pri Naturati v osrčju misel, kako bi še lahko izboljšali kakovost svojih izdelkov. Tako so, denimo, za vsako
olje, ki ga cedijo (laneno, ričkovo, konopljino,
bučno …), razvili poseben postopek, da bi zagotovili ohranjanje energije in hranilnih moči
vsakega olja.
Tehten premislek in iskanje najboljših rešitev se
zrcalita tudi v podrobnostih, kot na primer:
• Elektriko za poslovne prostore pridobivajo iz
100-odstotno naravnih virov.
• Izdelke, ki se jim približuje potek roka
uporabe, podarijo različnim organizacijam,
vrtcem, prireditvam itd.
• Z donacijami podpirajo združenje Kultursaat,
ki skrbi, da bodo semenke in rastline ostale
ohranjene še za naše potomce. Predvsem
za to, da bo čim več sadik in semen s
kakovostjo Demeter, saj bomo le tako lahko
tudi v prihodnje jedli zelenjavo in sadje.
• V Dominikanski republiki podpirajo
pridelovalce kakava s tem, da jim podarjajo
sadike kakava.
• Papir, ki ga uporabljajo, ima certifikat FSC.
Tudi čokolade so zavite v takšen papir.
• Delujejo tudi po konceptu FAIRTRADE
(pravična trgovina). Na primer, čokolade
so opremljene s tem znakom, kar je tudi
uradno zagotovilo, da podjetje izpolnjuje
kriterije pravičnega trgovanja.
Več o podjetju si lahko preberete na
www.naturata.si, njihove izdelke pa lahko
najdete na www.biovan.si.
9
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Brez kovčkov obkrožiti svet? Z dišečimi
bio Začimbami in Zelišči Sonnentor
lahko doživite svet, ne da bi odpotovali!
V svoji kuhinji. Dober recept, veselje
do kuhe, malo radovednosti,
pripravljenost za eksperiment
in Sonnentor. In svet pride
k vam! Naj raste radost.
www.sonnentor.com

ˇ
Šcepec
sonca
vsak dan!

Zastopa: Prema d.o.o. / info@prema.si
www.zazdravje.net

Weleda in WWF

Fair trade - pravična trgovina
Začelo se je v 70. letih, ko so
cerkvene skupnosti v Nemčiji
odprle prve kolonialne trgovine, v katerih so ponujali kavo,
kakav, čaje in ročna dela iz
afriških držav, vlogo trgovcev
v trgovinah pa so imeli prostovoljci.
Od takrat se je veliko spremenilo. Iz relativno slabih
izdelkov, ki so se prodajali predvsem iz solidarnosti
do revnih, so se izdelki pravične trgovine v zadnjih
letih prelevili v visokokakovostne izdelke, namenjene najbolj zahtevnim kupcem.
Spremenil se je tudi način njihove distribucije.
Kljub temu, da je osrednja vrednota še vedno bolj
pravično nadomestilo za tistega, ki proizvaja, se je
www.zazdravje.net 		

Foto: Simon Rawles

Ali smo lahko »fer« hkrati do človeka in do narave? To vprašanje postaja še posebej pomembno,
ko gre za ogrožene rastline kot so arnika, ratanija,
sladki koren …, ki jih človek zaradi njihove zdravilnosti resnično potrebuje, in sicer z vsakim dnem
vse bolj. Vendar, kako naj si zagotovimo, da z reševanjem ene težave ne ustvarimo še večje drugje?
Po podatkih Svetovne zveze za varstvo narave je
od 70.000 rastlinskih vrst, ki jih uporabljajo v zdravstvene namene, ogroženih 10.000. To je druga
plat sicer razveseljivega povpraševanja po izdelkih z naravno vsebino. Nejasne preskrbovalne
poti v vzhodnoevropskih deželah in deželah tretjega sveta pogosto prikrijejo izvore in s tem tudi
presojo nabiranja.
V visokem gorovju Karpatov, v ekološko čisti in
biotsko pestri naravi, Romuni danes nabirajo 350
vrst zdravilnih rastlin, od katerih jih kar 300 prihaja iz prostega nabiranja. Med njimi kakšnih dvajset vrst že velja za ogrožene. Mednarodni fond za
zaščito biološke pestrosti WWF in Weleda sta se
zato skupaj lotila zanimivega projekta ohranjanja biotske pestrosti v Karpatih. »Preveliko izkoriščanje je akutna nevarnost za raznolikost,« pravi
Barbara Michler, ki kot biologinja in krajinska
ekologinja znanstveno spremlja projekt WWF in
Welede. »S šolanjem nabiralcev na kraju samem
in podpiranjem pri vzpostavljanju infrastrukture
ustvarjamo temelj za trajno izkoriščanje in pošteno ceno,« dodaja.
Weleda tudi v francoskih Vogezih izvaja zelo zanimiv projekt »Zaščita arnike z gojenjem«, kar pomeni, da z načrtnim gojenjem v naravnem okolju
divjih rastlin, podpirajo naravna rastišča in tako
večajo njihovo razširjenost.

veriga od proizvajalca do kupca podaljšala in so
izdelki danes na voljo tudi v večini verig supermarketov. Surovine iz pravične trgovine so našle svoje
mesto tudi pri proizvajalcih, ki jih tržijo pod svojo
blagovno znamko. Danes se večji del izdelkov pravične trgovine proda po rednih prodajnih kanalih.
Če pa želite občutiti duh zamisli pravične trgovine,
vam priporočamo, da se odpravite v eno izmed avtentičnih pravičnih trgovin.

Leto 2008 je za trg pravične trgovine predstavljalo
veliko presenečenje. Prodaja je zabeležila 38-odstotno rast.
Največ izdelkov se proda pod modro-zelenim logotipom, ki ga izdaja organizacija TransFair, v pobudi
e-label initiative (slo. pobuda za e-označevanje) s
sedežem v Bonnu. Ta organizacija je do zdaj certificirala 150 ponudnikov in več kot 1.000 izdelkov,
med katere poleg najbolj znanih - kave, kakava in
čaja - sodijo tudi rože, vino, športni pripomočki,
tekstilni predmeti, sadje in hišna oprema. Seveda
obstajajo tudi izdelki, ki so izdelani po načelu pravične trgovine, vendar ne nosijo tega logotipa.

WTO ali WFTO?
Word Fair Trade Organization (slo. Svetovna organizacija pravične trgovine) je določila merila,
ki veljajo za pravično trgovino. Na osnovi tega je

Brošura: pravica do hrane
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Kupuj lepo –
podari pravično!
Foto: Simon Rawles

V tem času so tudi ljubljanske 3MUHE spremenile svojo podobo in razširile že tako raznovrstno
ponudbo z izdelki štirih novih neposrednih proizvajalcev iz Egipta, Etiopije, Ugande in Indije.

Foto: Simon Rawles

Prve pobude za vzpostavitev slovenske pravične trgovine segajo v leto 2002, ko je Humanitas,
Društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti, v Burkina Fasu prvič organiziralo
skupino žensk za proizvodnjo izdelkov iz blaga,
barvanih s tradicionalnimi lokalnimi tehnikami
– z zemljo in indigom. V naslednjih dveh letih je
društvo sodelovalo s Slovenskim etnografskim
muzejem, pripravilo dve prodajni razstavi in preizkušalo dovzetnost slovenskega trga za izdelke
pravične trgovine. V decembru leta 2004 je v partnerstvu z Umanotero, vodilno slovensko fundacijo za trajnostni razvoj, v Ljubljani odprlo prvo
slovensko pravično trgovino 3MUHE.

izdelkov pravične trgovine, kot tudi z razvojem in
usposabljanjem svojih izdelovalcev. Zgodba pa
se z vzpostavitvijo zadruge ni zaključila, saj je 7.
maja 2010 svoja vrata odprla še druga slovenska
pravična trgovina 3MUHE v Mariboru.

Od začetkov slovenske pravične zgodbe do danes se je marsikaj spremenilo.
Zaradi širitve trgovanja na veleprodajo in želje
po odpiranju novih trgovin sta obe organizaciji,
skupaj s tiskarstvom Medium d.o.o., v maju 2008
ustanovili zadrugo Odjuga, ki je zdaj vodilna pravično-trgovinska organizacija v Sloveniji in se
ukvarja tako z uvozom, z malo- in veleprodajo

nastalo tudi več oznak (logotipov), za katere se
ponudniki odločajo, da bi povečali prepoznavnost
svojih izdelkov (FLO, IMO, FAIR FOR LIFE, ECOCERT
FAIR TRADE, FTSA in drugi).
Danes je tudi vse več proizvajalcev, ki se odločajo
za svoje lastne projekte pravične trgovine. Tako je,
na primer, Rapunzel ustanovil fundacijo HAND IN
HAND, ki s prodajo izdelkov zbira sredstva za socialne projekte v Afriki ter v Južni in Srednji Ameriki.
Brazilsko združenje za biodinamično poljedelstvo
je razvilo ekosocialni standard IBD. Trenutno ima
njihov certifikat 16 podjetij v regiji.
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Izbor izdelkov je karseda pester in ponuja tako
prehranske izdelke in kozmetiko kot tudi oblačila, nakit, modne dodatke, izdelke umetnostne
obrti, dekorativne predmete za notranjo opremo, igrače, glasbila, knjige za otroke in odrasle
ter zgoščenke, ki približajo druge kulture.
3MUHE, skupaj s Humanitasom, Umanotero in
Odjugo, skrbijo tako za promocijo pravične trgovine kot tudi za ozaveščanje o etičnem, posamezniku in okolju prijaznem nakupovanju.
Vse tri organizacije spodbujajo moto: kupi dobro
stvar, naredi dobro delo in bodi dobre volje! Vsak
nakup ima namreč posledice, zato kupuj manj,
vendar pravično!
Obiščite jih na Starem trgu 30 v Ljubljani ali na
Glavnem trgu 19a v Mariboru, več o pravični trgovini in izdelkih pa preberite na www.3muhe.si.
FAIR PLAY ni rezerviran le za Afriko. Tudi v Evropi je
vse več pobud, ki poskušajo kmeta osvoboditi suženjske vloge v sistemu, ki živi na njegovem delu.
S povezovanjem na lokalnih ravneh se večji del dobička vrača k samemu proizvajalcu, s čimer se krepi
njegov položaj. Na takšen način so se že povezali
pridelovalci mleka v različnih nemških krajih. Delujejo pod projekti »fair & regional«, »bio-regionalfair«, »bestes bio - fair fuer alle«. V to gibanje lahko
uvrstimo tudi vse več eko tržnic, ki se odpirajo z namenom omogočiti neposredno izmenjavo in s tem
pravično ceno za obe strani.

www.zazdravje.net

Ker ni zakonskega določila za podeljevanje simbola »cruelty free«, temveč ga podeljujejo neodvisne organizacije, nekateri kupci ne zaupajo, da
izdelki s tem simbolom dejansko niso bili testirani
na živalih. A številne neodvisne raziskave mnogih
organizacij za zaščito živali so razkrile, da so podjetja, ki ponosno nosijo simbol zajčka na svojih izdelkih, resnično naklonjena temu, da izdelki niso
testirani na živalih, zato so te oznake precej zaupanja vredne. Bolj sporna so podjetja, ki napišejo
le na svoji spletni strani, da izdelki niso testirani
na živalih, ne potrudijo pa se za pridobitev katerega od simbolov »cruelty free« ali »ni testirano na
živalih«. Pri takšnih podjetjih svetujemo večjo previdnost, saj morda res ne testirajo svojih izdelkov
na živalih, mnogokrat pa tega ne morejo potrditi
za surovine, iz katerih izdelujejo določen izdelek.
Izjema so proizvajalci naravne kozmetike s certifikati ekološko oz. organsko, saj že slednji med drugim prepovedujejo testiranja na živalih.

Zakaj bi s svojim
denarjem podpirali
nasilje?
Besedilo: Diana Vlahinič

Tudi v slovenskem prostoru je oznaka
»cruelty free« na kozmetičnih izdelkih
vedno bolj prisotna. Izraz, ki ga je
zelo težko prevesti v slovenski jezik,
označuje izdelke, ki so prijazni do živali.
Morda je to tudi najbolj primeren
prevod v slovenski jezik: živalim prijazni
izdelki. Oznaka »cruelty free«, ki jo
običajno predstavlja simpatični beli
zajček s pokončnimi roza ušesi, izhaja
z ameriškega trga, najpogosteje pa se
nahaja na izdelkih, ki niso testirani na
živalih. Evropska različica je beli zajček
z napisom »not tested on animals«, kar
pomeni »ni testirano na živalih«.
www.zazdravje.net 		

Če želite kupovati kozmetične izdelke, ki so v celoti prijazni živalim, vam posredujemo nekaj nasvetov, na kaj morate biti pozorni:
• Kupujte izdelke, ki ne vsebujejo nobene
živalske sestavine. Težko bi rekli, da je izdelek,
ki na primer vsebuje pigment iz žuželk
carmino prijazen živalim. Pomislite, na kakšen
način pridobijo te sestavine …
• Če kupujete izdelke, ki vsebujejo palmovo
olje, preverite ali je podjetje »prijazno
orangutanom«. Če palmovo olje prihaja
iz Sumatre ali Bornea, ki predstavljata
domovanje orangutanov, ste lahko
prepričani, da ta izdelek ni prijazen živalim.
Orangutani namreč množično umirajo (in so
tudi namenoma pobijani), saj ostajajo brez
svojega habitata, ko za nasade plantaž oljne
palme izsekavajo gozdove na Sumatri in
Borneu. Podjetja, ki so prijazna orangutanom,
pridobivajo certificirano palmovo olje iz
obnovljivih virov drugih držav.
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• Ko kupujete pripomočke za ličenje,
natančneje čopiče, preverite, ali niso iz
živalskih ščetin. Kljub temu, da mnoga
podjetja, ki izdelujejo čopiče iz živalskih
ščetin, trdijo, da so prijazna živalim, saj ščetine
pridobivajo s striženjem dlak določenih živali,
ne verjemite vsemu na besedo. Kakšna je
verjetnost, da podjetje goji ogromno število
živali samo za to, da jih postriže in nato spet
čaka, da jim dlaka zraste? Si predstavljate,
kako zamudno je to in kakšne stroške
predstavlja za podjetje imeti ogromno število
na primer koz, da jih lahko postrižejo? Mnogo
neodvisnih raziskav različnih organizacij za
zaščito živali je razkrilo informacije, da večina
ščetin, iz katerih podjetja izdelujejo čopiče,
prihaja iz krznarskih farm kot stranski produkt
pri pridobivanju krzna. In če kaj NI prijazno
živalim, so to zagotovo krznarske farme.
• Vedno preverite, ali podjetje zagotavlja ne le,
da ne testira svojih izdelkov na živalih, temveč
tudi, da v njegovem imenu tega ne počne
tretja oseba, oziroma da tudi posamezne
sestavine v izdelku niso testirane na živalih.
V prihodnje torej pri nakupu kozmetičnih izdelkov dobro preglejte embalažo, če je na njej simbol zajčka ali vsaj napis, da izdelek ni testiran na
živalih. Pogumno povprašajte proizvajalce, zakaj
simbola ali napisa ni na izdelku, če na svoji spletni
strani trdijo, da so živalim prijazno podjetje (izjema so, kot rečeno, določeni certifikati, ki potrjujejo naravno kozmetiko in že vključujejo prepoved
testiranja na živalih). Le s skupnimi močmi in dovolj velikim javnim pritiskom bomo lahko naredili
spremembe v imenu nevidnih in neslišnih živali,
ki vsak dan umirajo v laboratorijih širom sveta.
Samo v Evropski uniji je namreč vsako leto mučenih in ubitih okoli 12 milijonov živali. Lahko ste
lepi in negovani tudi brez trpljenja kateregakoli
bitja in le tako bo vaša lepota prispevala tudi k
lepoti planeta.
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Miselnost, ki je težave ustvarila, jih ne more razrešiti, je povedal že A. Einstein. Zato ne
preseneča, da rešitev za zavoženo zdravje zahodnjakov danes prihaja iz oddaljene Sibirije,
višav Tibeta ali Kitajske. A njihove rastline bi nam bolj malo koristile, če ne bi bil ohranjen
tudi odnos prebivalcev teh področij do zakladov zdravja.
Če bomo začeli spoštovati kulture, ki smo jih do včeraj imenovali “nerazviti” in ”primitivni”,
bomo mogoče dojeli, kaj vse smo pozabili, izgubili in kako revni smo v resnici.

Modrost daljnega severa
Avtor: Maria Ana Kolman

Med stotisočimi rastlinskimi vrstami
vsega sveta se danes človek sooča z dejstvom, da iz te bogate zakladnice narave
pozna in uživa le nekaj deset vrst rastlin.

zelenjave in si torej z ustrezno prehrano zagotoviti zadostno količino C vitamina. Tradicionalna
zdravilstva sicer niso poznala znanstvenih razlag
o delovanju telesa in nastanku bolezni, so pa bila
pri praktičnem preprečevanju bolezni kljub temu
uspešnejša od medicinske znanosti.

Odtujenost od narave je človeka osiromašila za
paleto njenih darov in ga kljub napredku in visokemu standardu pahnila v revščino. Posledice so
znane: bolezni telesa in duha. Človek, ki je izgubil
avtohtono vez z naravo, se kljub izjemnemu napredku znanosti, sooča z boleznimi, ki jih ljudje, ki
imajo možnost živeti v absolutni harmoniji z naravo, sploh ne poznajo.

V knjigi Medicina ameriških Indijancev (University of Oklahoma Press, 1970) je Virgil Vogel opisal
lep primer, kako je »nevedno« ljudsko zdravilstvo
prekašalo znanje in zdravilne možnosti znanstvene medicine:

V pradavnini so se ljudje prehranjevali usklajeno
z naravnimi danostmi. Naši predniki so uživali nešteto zdravilnih rastlin in gob, katerih hranilno in
zdravilno moč so dobro poznali.
Znanja so pridobili z izkušnjami in natančnim
opazovanjem, verjetno pa jih je vodila tudi naravna intuicija, ki jo danes ohranjajo le še živalske
vrste.
Primerjalne študije Svetovne zdravstvene organizacije o zdravstvenem stanju ljudstev, ki še danes
živijo v popolni harmoniji z naravo (Sibirija, Severna in Južna Amerika, Afrika, Tibet, Kitajska, Avstralija) z zdravstvenim stanjem ljudi v visokorazvitih
družbah, kažejo na osupljivo dejstvo, ki ruši vse
teorije o napredku človeštva v smislu razvite in
bogate družbe: avtohtoni prebivalci najrevnejših
predelov sveta, ki živijo izključno od narave, ne
poznajo nobenih bolezni, ki v skokovitem porastu
uničujejo prebivalstvo razvitih držav.

»V strupeno mrzli zimi 1535-1536 so tri ladje Jacquesa Cartiera ostale v skoraj dva metra debelem ledu reke. Sv. Lovrenca blizu mesta Montreal.
Visoki snežni zameti so posadki preprečili odhod
v mesto, zato je bila prehrana 110 mornarjev odvisna od zalog enolične hrane v ladijskih skladiščih.
Vsa posadka je kmalu začela trpeti zaradi skorbuta, ki je do sredine marca zahteval že 25 življenj.
Vse druge mornarje, razen treh ali štirih, pa je bolezen tako prizadela, da ni bilo nobenega upanja,
da bodo še kdaj ozdraveli. Ko so se razmere še bolj
poslabšale, je Jacque Cartier po srečnem naključju srečal tamkajšnjega indijanskega poglavarja,
ta pa mu je povedal, da je imel enako bolezen in
da si jo je na hitro pozdravil s sokovi nekih dreves.

Ljudstva v Sibiriji in v Severni Ameriki npr. ne bolehajo za skorbutom, čeprav v dolgih in mrzlih
zimah nimajo možnosti uživati svežega sadja in
www.zazdravje.net 		
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Indijanke so nabrale veje tega čarodejnega drevesa, skuhale poparek iz njegovih listov in lubja
ter polagale usedlinsko goščo na noge bolnikov.
Tako ozdravljeni bolniki so si hitro opomogli in od
takrat naprej so francoski mornarji neizmerno občudovali zdravilno spretnost Indijancev.«
Seveda Indijanci niso nikoli slišali, da je skorbut
pomanjkanje C vitamina. Prav tako ne bi mogli
razložiti, zakaj je njihovo zdravljenje odpravilo vsa
bolezenska znamenja.
Ker ljudstva, ki živijo izključno od naravnih danosti, vedo, da jim ne glede na težke naravne in klimatske pogoje, narava daje vse, kar potrebujejo
za preživetje, so se skozi tisočletja naučila, da naravna bogastva predelajo tako, da so jim na voljo
tudi v zimskih ali sušnih mesecih. Tako npr. v Sibiriji iz večine naravnih plodov ali semen po starodavni metodi hladnega stiskanja, prešajo olja, ki
jim služijo kot najkvalitetnejša hrana in jim dajejo
vsa potrebna hranila. Starodavno znanje stiskanja
olj iz semen in plodov danes srečamo le redkokje,
pa tudi zelo malo naravnih plodov se uporablja za
proizvodnjo olj.
Avtohtoni prebivalci Sibirije hladno stiskano olje
iz oreškov sibirske cedre imenujejo eliksir dolgega življenja. V predelih tajge ga še danes proizvajajo po starodavni metodi hladnega stiskanja in
sicer izključno s pomočjo mehanskega procesa,
brez uporabe toplote, nato pa se samo očisti z
usedanjem. Na takšen način avtohtona ljudstva v
stiskalnicah iz cedrovine iztiskajo olje iz oreščkov
sibirske cedre le ob polni luni. Sibirska ljudstva
namreč vedo, da je poleg snovnih substanc pomembna tudi energija, saj smo vsa živa bitja ne
le skupek materije, temveč tudi energijska bitja.
Uporabljajo ga tako v medicinske kot prehrambene namene.

PRODAJNA AKCIJA
HLADNO STISKANA
OLJA IZ SIBIRIJE

Raziskave inštituta Rosgoskarantin iz Tomska navajajo vrsto znanstvenih študij, ki potrjujejo zdravilnost tega olja.
Hladni sever skriva še veliko zakladov, od katerih
si zahodnjaki obetamo izboljšanje zdravja. Olje
pridobljeno iz drevesne gobe rejši velja v Sibiriji
za preventivno sredstvo proti raku in hkrati zdravilo za zdravljenje različnih oblik raka. Olje Kitajske šisandre (Schisandra chinensis (Turkz.) Baill)
(bolj poznana kot tradicionalna kitajska zdravilna
rastlina, imenovano Wu-wi-ei-tzu) se uporablja
tako v tradicionalni, kakor tudi v uradni ruski
medicini. V Sibiriji olje iz semen kitajske šisandre
uporabljajo skupaj z oljem iz oreškov sibirske cedre, saj delujeta kot nekakšen jin/jang, ker se dobesedno dopolnjujeta. Uporablja se mešanica v
razmerju 1 : 1. Olje iz oreščkov sibirske cedre tako
omehča olje iz semen šisandre.
15
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Zapuščina A. Vogla
je skrbno varovana!
Besedilo: Adriana Dolinar

Alfred Vogel (1902-1996), eden najpomembnejših pionirjev naravnega zdravljenja v
20. stoletju

Se vam je kdaj zgodilo, da ste imeli občutek, kot
da vas nekdo opazuje, ko pa ste se ozrli v smer,
od koder je ta občutek prihajal, ste se osebi, ki vas
je opazovala, zazrli neposredno v oči?! Ob takšnih
trenutkih se nam pogosto naježi dlaka, in sicer
verjetno zato, ker smo začutili nekaj neoprijemljivega prej, preden smo to zaznali še s fizičnimi
očmi. Zakaj tak uvod? Ker se je nekaj podobnega zgodilo v Švici, ko sem imela čast spoznavati
bogato zapuščino A. Vogla v živo. Med obiskom
njegovega podjetja Bioforce AG v Roggwilu smo
s skupino navdušeno spoznavali Voglovo zapuščino, ljudi, ki danes vodijo podjetje, prostore, kjer
je delal tudi A. Vogel, pregledovali smo razstavljene izdelke in literaturo itd., ko me je obšel ta poznani občutek, da nas nekdo opazuje. Ko sem se
obrnila, da bi videla, kdo je to, sem kot vkopana
obstala, saj sem na hodniku za nami zagledala žarečo podobo A. Vogla! Seveda to ni bil on osebno,
bila pa je njegova podoba vitalnega nasmejanega
»starca« sijočih oči, izdelana iz kartona, v njegovi
resnični velikosti – in res si imel občutek, kot da
je z nami! In tudi je še vedno na nek način z nami
– vsakič, ko se nas dotakne njegova napisana beseda ali nam pomaga eden mnogih naravnih pripravkov, ki jih brez njega ne bi bilo.

Voglova »življenjska pot«

Veliko dobrih idej, modrih konceptov in
zaupanja vrednih blagovnih znamk je
spuhtelo pod pritiski kapitala, ki vedno
želi več, ceneje, hitreje … Danes odgovorni lastniki ugotavljajo, da je edini
način za obvarovanje »duše« njihovih
podjetij, da jih umaknejo s trga kapitala. In ravno to je storil tudi A. Vogel.
www.zazdravje.net 		

Alfred Vogel se je rodil leta 1902 blizu Basla v Švici. Bil je bister deček, ki je ljubil živali in užival v
sprehodih v naravi z očetom. Vedno bolj in bolj pa
ga je navduševala čarobnost narave, ki sta mu jo
razodevala njegova babica in oče. Po uporniških
mladih letih - vedno je plaval proti toku, je pri 21.
letih odprl svojo prvo trgovino z zdravo prehrano
in zelišči v Baslu. Ker je čutil potrebo po osveščanju ljudi o zdravem načinu prehranjevanja in življenja, je kmalu pričel s svetovanji in predavanji,
ustanovil pa je celo založniško hišo in pričel z izdajanjem svojih mesečnih novic novic »Das neue
Leben« (1929) (»Novo življenje«), ki so bile predhodnice današnjih novic »A.Vogel GesundheitsNachrichten« (»Zdravstvene novice lfreda Vogla«).
Leta 1933 je v kantonu Appenzell odprl zasebno
naturopatsko prakso, kjer je ljudem pomagal na
naraven način. Ker je svojim bolnikom želel ponuditi le najboljše, je leta 1935 osnoval laboratorij
Skupaj za zdravje človeka in narave
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Bioforce, kjer je iz svežih zelišč, organsko pridelanih ali v naravi rastočih, skrbno izdeloval zdravilne pripravke. Leta 1937 je na svojem posestvu v
Hatschnu (Teufen) odprl kliniko, kjer je bolnike
ob pomoči svoje žene Sophie zdravil na poseben način. Spodbujal jih je k spremembi načina
življenja, k bolj zdravemu prehranjevanju (na svojih vrtovih je za te potrebe gojil poleg zelišč tudi
organsko zelenjavo in sadje), k uporabi zdravil iz
svežih zelišč, učil jih je, kje poiskati zelišča v naravi,
kako jih pripraviti itd. Svoje najlepše trenutke je
vsako leto preživljal v krogu svoje družine (žene
in dveh hčera), ko je bil čas skupnega nabiranja
zelišč v čudovitih vrhovih kantonov Graubunden
in Appenzell. Njegova ljubezen do spoznavanja
vedno novih zdravilnih zelišč in rastlin ter potreba po celoviti podpori človeku ga je leta 1950
popeljala v raziskovanje ljudstev po vsem svetu,
ki so še živela v tesnem stiku z naravo. Zanimal
ga je njihov način vsakdanjega življenja in kako
si na naraven način pomagajo, ko zbolijo. Kmalu
zatem (leta 1952) je nastala ena najbolj iskanih
knjig na temo samopomoči, »The Nature Doctor«
(slo. Ljudski zdravnik), prevedena v 12 jezikov in
prodana v več kot dveh milijonih izvodov. Knjigo
je ob vsakem ponatisu obogatil z novimi spoznanji, ki jih je prinašal z vseh koncev sveta (Severne,
Srednje in Južne Amerike, Afrike, Avstralije, Nove
Zelandije in Tasmanije). Leta 1963 je zaradi vse
večjih zahtev po naravnih zdravilnih pripravkih
razširil svoj laboratorij in ustanovil podjetje Bioforce AG v kraju Roggwilu v kantonu Thurgau v
Švici. Takrat je bil star že 61 let in ga je bolj kot
zaslužek skrbelo, kako omogočiti širjenje idej in
konceptov, ne da bi izgubili pri kakovosti. Vedel
je, da ročno delo v lastnem laboratoriju ne more
odgovoriti na potrebe vseh, ki jim je želel pomagati do boljšega zdravja, istočasno pa je zelo dobro poznal tudi pasti kapitala. Na primeru svojih
sodobnikov, drugih znanih zeliščarjev in naturopatov, je imel priložnosti opazovati, kaj se je zgodilo z njihovimi recepturami, ko so licence ali celo
blagovno znamko prodali velikim podjetjem. Sam
kljub številnim ponudbam tega ni storil.
Da bi svojo idejo obvaroval pred možnimi prevzemi ali logiko kapitala, ki vse prepogosto zaradi
dobička zmanjšuje kakovost, se je odločil ustanoviti neprofitno fundacijo, na katero je prenesel
tudi lastništvo podjetja Bioforce AG. Odbor fundacije, katere predsednica je njegova druga žena
Denise (tudi založnica današnjih novic »A.Vogel
Health News«) skrbi, da vodstvo družbe Bioforce
ohranja ključna Voglova načela in vodi družbo
v skladu z njimi. Ključna Voglova načela so med
drugim naslednja: osveščanje ljudi o zdravem
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načinu življenja, zagotoviti zaposlenim prijazno
okolje, proizvodnja izdelkov v smislu vse pod eno
streho – lastna semena, kultiviranje rastlin (tudi s
pomočjo kmetov partnerjev), biološka pridelava,
izdelava pripravkov iz svežih rastlin, dodatki v pripravkih morajo biti prav tako naravnega izvora,
vsako zdravilo je podvrženo številnim analizam
od semena do izdelka pred sproščanjem na trg
(npr. na izdelku Echinaforce opravijo preko 90
analiz) itd. Strogi notranji normativi, nadzor kakovosti in nekoliko zadržana drža do sodobnih
trendov so torej tisto, kar je za ekipo pri Bioforceu še danes značilno. Mnogi v vodstvu družbe
so začeli delati z Voglom še kot zelo mladi in so
danes s svojimi izušnjami pomembni vodniki pri
delu. Voglovih ključnih načel pa se morajo držati tudi vsi partnerji povsod po svetu, ki Voglovo
filozofijo in izdelke predstavljajo v svoji deželi.
Načela spoznavajo preko šolanja doma in v Švici. Voglovih izdelkov in zdravil ne smejo oglaševati tendenciozno oz. tako, da človeka zavajajo
in napeljujejo k nesmotrni oz. pretirani uporabi.

Za to, da se je Voglova zapuščina tako »živo« ohranila, so torej zaslužni tudi vsi ožje ali širše povezani z njim ali z njegovim podjetjem, ki so čutili, da
je bil njegov odnos do življenja, zdravja, narave,
naravnih pripravkov itd. prava pot in tako s svojim
delom še danes omogočajo, da se njegova filozofija ohranja kljub nemirnemu duhu današnjega
modernega časa. Uspehi njegovih zdravil, ki ne
pojenjajo in so poznani po vsem svetu, pa potrjujejo, da se tistim, ki delajo s srcem, ni treba bati
za prihodnost.
»V vseh vaših prizadevanjih naj bo ljubezen vaše
vodilo, kajti le-ta je najmočnejša energija na svetu.«
A. Vogel
www.zazdravje.net

100-odstotno
naravno je premalo!
Povzeto po besedilu Marie-Theres Wimmer,
Organic Monitor

nja ter podporo okolju in lokalnim skupnostim v
državah v razvoju. S tem se zagotavljajo trajnost
odnosov, varovanje okolja in seveda najboljša kakovost.
Vsaka podrobnost je pomembna. Zato ni vseeno,
ali je papir za embalažo prišel iz divje posekanih
gozdov, ki so za seboj pustili ekološko razdejanje,
ali pa je šlo za trajnostno pridelavo. Če vemo, da
divje izsekavanje prispeva okrog 20 % vseh izpustov, to ni zanemarljivo vprašanje.
Pri konvencionalni kozmetiki se včasih dogaja, da
je vrednost embalaže večja od cene sestavin, ki
so v njej. Ker se prodaja predvsem psihološki vtis,
je to za industrijo ključnega pomena. Kako se bo
pri tem opredelila naravna kozmetika, pa je bilo
vprašanje posebne seje na srečanju. Večina ponudnikov se je že usmerila na reciklirane in eko materiale ter se osredotočila na čim manjšo porabo
plastike. Ker kozmetične hiše same ne proizvajajo embalaže, je na tem področju razvoj v rokah
ponudnikov embalaže. Na tem področju je svoje
dosežke predstavilo podjetje AVEDA, ki je eno izmed prvih podjetij s področja kozmetike, ki deluje
po principu C2C (Cradle to Cradle - o konceptu, ki

Trajnostni razvoj kozmetične industrije
je bila osrednja tema srečanja
Sustainable Cosmetics Summit (slo.
Srečanje o trajnostni kozmetiki) v Parizu,
ki se ga je v novembru 2010 udeležilo
180 predstavnikov iz 26 držav.

Kako zmanjšati škodljive vplive na okolje
in družbo?
Profesor dr. Michael Braungart je izzval industrijo, da spremeni svoje motive in se bolj usmeri k
iskanju pozitivnih rešitev kot na lajšanje občutka
krivde. Nov, svež pogled, ki ga zagovarja gibanje
C2C (Cradle to cradle), je: “Kako ustvariti pozitivne
vplive in ne le, kako zmanjšati škodljive vplive.” Dr.
Braungart je na primeru industrije pijač prikazal,
kako vodilna podjetja niso tista, ki zmanjšujejo
škodo, ki jo naredijo okolju, temveč tista, ki dejavno prispevajo k boljši situaciji v okolju.
Ustanovitelj podjetja Greentech, Jean-Yves
Berthon, je povabil predstavnike industrije, da
razvijajo poglobljene in etične odnose s svojimi
dobavitelji. Glede na ugled podjetij, ki to že počnejo, je tudi drugim predlagal več prenosa zna-
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“Do zdaj so ponudniki tekmovali med seboj,
kdo bo lahko naredil kozmetiko brez ... ali kozmetiko, ki je 100-odstotno naravna. Zdaj pa
je čas, da se premaknemo še korak naprej in
ponudimo kozmetiko, ki je etična, ki spoštuje
življenje, ki je ustvarjena po načelih pravične
trgovine in je v svojem namenu racionalna ter
zadovoljuje dejanske potrebe.”
Sandie Jaidane, SJCONSULTANCY & TRAINING
“Ali ni naloga naravnih blagovnih znamk, da
ponudijo vizijo razvoja konvencionalnim blagovnim znamkam? To je osnovno vprašanje, s
katerim smo se ukvarjali na srečanju.”
Michel Gutsatz, THE SCRIPTORIUM COMPANY
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pomeni ustvarjanje izdelkov, ki ne obremenjujejo
okolja in omogočajo, da se brez izgube obračajo in
vračajo v uporabo, smo že pisali v članku »Kje se zares začne ekologija«, 04/2010. Besedilo si lahko preberete na www.zazdravje.net, če v iskalnik vtipkate
C2C, ali v PDF obliki v arhivu novic, april 2010).

Kakovost naravne kozmetike?
Na trgu je vse več različnih izdelkov, ki so praviloma označeni z enim izmed mnogih zasebnih
certifikatov. Evropska zakonodaja, ki bi uredila
področje kozmetike, tako kot je urejeno področje
prehrane, pa še ne obstaja.
Pred leti so se začeli pogovori o harmoniziranju
različnih standardov s ciljem, da bi prišli do enega, enoznačnega evropskega standarda, ki bi ga
nato tudi predlagali kot uradno izhodišče za zakonodajo.
Tako kot se to običajno dogaja, je demokracija
včasih neustrezen način odločanja, saj je tam, kjer
večina zagovarja čim nižje standarde, težko priti
do skupnega sprejemanja veliko višjih meril.
Naveličani neplodnih pogajanj so se tako najbolj
kakovostni ponudniki na področju eko kozmetike že pred leti odločili ustanoviti novi standard
NaTrue, ki bi zahteval nadstandardno kakovost v
primerjavi s splošnimi pogoji za naravno kozmetiko. Danes je pod NaTrue merili certificiranih 975
izdelkov, več kot 45 blagovnih znamk in okrog
30 hišnih znamk trgovskih verig. NaTrue je že
na začetku vpeljal tri stopnje certificiranja: ENA
ZVEZDICA - za naravno kozmetiko; DVE ZVEZDCI
- za naravno kozmetiko, ki vsebuje določeni delež
ekološko pridelanih sestavin; in TRI ZVEZDICE - za
naravno kozmetiko, izdelano izključno iz ekološko pridelanih sestavin in brez kemične obdelave
osnovnih sestavin (organic - organsko). Oznako za
tretji in najvišji razred je do danes pridobilo 370
izdelkov. Opise in lastnosti vseh NaTrue certificiranih izdelkov si lahko preberete na www.natrue.
org/products/. Na spletni strani NaTrue lahko kupci dobijo tudi celostne informacije o ponudnikih
glede njihove ekološke in socialne politike.
Iz enakega razloga so mnogi ponudniki razvili
tudi druge “nadstandardne” oznake ali se združili
v interesna združenja, ki zahtevajo veliko več od
osnovnih meril, ki so do zdaj določala naravno
kozmetiko.
S precejšnjo zamudo od obljubljenih rokov kaže,
da bo končno ugledal luč dneva tudi harmonizirani evropski standard COSMOS. Po dolgih razpravah, ki se vlečejo že leta, so nazadnje prišli
do sporazumne rešitve oziroma do dveh variant:
Cosmos-Organic in Cosmos Natural, ki naj bi se
kmalu pojavila tudi na trgu.
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BIO ALOE VERA
NARAVNA KOZMETIKA
garancija za lepo in zdravo kožo

Brez vode in alkohola.
Nosilna sestavina je bio aloe vera gel
(60% do 95%) ekološke pridelave.








omogoča popolno naravno nego za vse tipe
kože, tudi zelo problematične in občutljive;
izboljša odpornost in prožnost kože;
globinsko vlaži vse plasti kože;
stimulira tvorbo kolagena na naraven način;
preprečuje starostne pojave na koži, vključno s pigmentnimi madeži;
je izvrstna pri aknah, alergijah, nevrodermitisu, luskavem lišaju in sončnih opeklinah

Prodaja
prodajalne z naravno kozmetiko in Sanolabor
spletna trgovina: trgovina.pharmos.si
Informacije in svetovanje
Princeton, d.o.o., tel. 041 760 809,
e-mail: vida.gorjanc@pharmos.si
internet: www.pharmos.si

www.zazdravje.net

»V naravni kozmetiki se načeloma uporablja kemijsko predelana voda kot osnova za kreme in
losjone, z med 50- in 80-odstotnim deležem. Tako
imamo na trgu izdelke, ki se ponujajo kot 100-odstotno organski, dejansko pa vsebujejo le 20 %
sestavin, ostalo je zgolj voda.
Ali menite, da ima smisel, če je naravna kozmetika primarno proizvedena iz kemijsko pridelane
vode, denaturiranega alkohola ali etanola, citronske kisline (biotehnološko proizvedena s plesnivimi kulturami) ali sorbinske kisline (sintetično ali
biološko proizvedena) ter vsebuje le nekaj odstotkov rastlinskih olj in izvlečkov?

Zmanjšati prostor
za zavajanje
PHARMOS NATUR je ustanovitveni
član nove organizacije za certificiranje
naravne kozmetike ICADA (www.icada.
eu). Pri tem jih je vodilo spoznanje, da
trenutno veljavni certifikati omogočajo
veliko prostora za zavajanje potrošnikov
in da tudi novi, izboljšani certifikati
ne posvečajo dovolj pozornosti
celostnemu pristopu podjetja in
učinkovitosti njihovih izdelkov.
Ker podjetje Pharmos Natur deluje predvsem
na področju zdravilne rastlinske kozmetike, ki se
uporablja pri zelo zahtevnih stanjih kože, so poskusili svoja prizadevanja strniti v novem standardu ICADA, o katerem smo povprašali gospo Margot Esser, ustanoviteljico.

certifikat NaTrue
za ekološko
kakovost

www.zazdravje.net 		

V zdravilni rastlinski kozmetiki PHARMOS NATUR
se uporablja namesto kemijsko predelane vode
čisti sok aloe vere, ki ima bio certifikat na podlagi
zakona o živilih in je pridelan po najvišjih standardih.
Na trgu so tudi drugi ponudniki, ki v svojih formulah
uporabljajo aloe vero, vendar praviloma nihče od njih
ni neposredni proizvajalec
te sestavine in si zato, tudi
iz cenovnih razlogov, ne
more privoščiti tako kakovostne aloe vere, kakršno
v svojih izdelkih uporabljamo mi.

Margot Esser

Za primerjavo stane 1 liter
bio soka aloe vere, kakovosti, primerljive Pharmos
Natur, toliko kot približno
5.000 litrov tehnološko
predelane vode, ki se uporablja v kozmetiki.

Za certificiranje vhodnih sestavin smo se odločili
za organizacijo ECO CONTROL, saj pri certificiranju ne upoštevajo zgolj kakovosti sestavin, temveč tudi način predelave, etiko podjetja, pravičen
odnos do udeleženih, filozofijo podjetja, trajnostni odnos do narave ter učinkovitost izdelkov.
Ker so naši izdelki namenjeni zelo zahtevni koži,
v njih ne uporabljamo kislin, alkohola in drugih
sestavin, ki jih naravna kozmetika sicer dovoljuje.
Naši izdelki so konzervirani zgolj z visoko vsebnostjo aloe vere, ki ima lastne protimikrobne učinke.
Negovalne in vlažilne učinke krepi pentilenglikol,
ki ga pridobivamo iz soka sladkorne pese.
Podjetje PHARMOS NATUR želi prispevati k večji
transparentnosti, odprti in pravični komunikaciji s
potrošniki ter želi odkrito razpravljati o kakovosti.
Zato smo se kot ustanovni član odločili podpreti
združenje ICADA, ki lahko zagotovi premik tudi na
tem področju.«
Skupaj za zdravje človeka in narave
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Zeleno ali le
pobarvano v zeleno?
Besede eko, naravno, zeleno postajajo
vse močnejše prodajno orodje.
Ne mine dan, da vas v prodajnih centrih ne bi nagovorila kakšna predstavnica podjetij, ki ponujajo
“naravno” kozmetiko. Enako nas nagovarjajo plakati, oglasi in prospekti, ki obljubljajo samo zdravje in
ekologijo, vendar brez pokritja v dejstvih.
Zavajajoče oglaševanje, ki naj bi vas zavedlo k
temu, da verjamete, da se podjetje obnaša odgovorno do okolja, oziroma da so izdelki okolju bolj
prijazni, imenujemo “greenwashing” – “zeleno pranje”. (To lahko prevedemo kot: namesto da bi bilo
nekaj zares zeleno, je le oprano v zeleni barvi.)
Regionalno združenje potrošnikov Hamburga je
proti koncu prejšnjega leta objavilo poročilo “Greenwashing v kozmetiki”. Analizirali so 20 izdelkov in
ugotovili, da jih večina zlorablja slogane in sporočila naravnih izdelkov, dejansko pa vsebujejo snovi, ki
v naravni kozmetiki niso dovoljene. Med vsemi analiziranimi izdelki so med najbolj agresivne uvrstili
trditve blagovnih znamk Schwarzkopf (Henkel), s
Poly Pallette naravnimi barvami za lase, ki vsebujejo vse prej kot naravne sestavine. Zato so še enkrat
apelirali na čimprejšnjo pripravo evropske kozmetične direktive, ki bo preprečevala takšno zavajanje
potrošnikov.
Do podobnih rezultatov so prišli tudi v organizaciji
TerraChoice, ki je raziskovala izdelke, ki uporabljajo
ekološke slogane. Pregledovali so igrače, otroške
izdelke, kozmetiko in čistila, ki so najvišje na lestvici priljubljenosti med potrošniki eko izdelkov. Po
njihovem mnenju je skoraj 98 % vseh pregledanih
izdelkov zagrešilo vsaj en greh s področja “zelenega
pranja”. Nova posebnost v zavajanju je, kot navajajo,
oblikovanje zavajajočih oznak in certifikatov, za katerimi stoji le kakšen njihov lastni inštitut ali kakšna
slamnata organizacija brez dokazane kredibilnosti.
Pojava zelenega pranja pa se najbolj veselijo odvetniki. Sodišča v ZDA so že začela s kaznovanjem
podjetij, ki na ta način zavajajo potrošnike, in kot
pravijo odvetniki, so sodbe še bolj stroge kot v primerih, ko gre za zavajanje pri predstavitvi načina
delovanja izdelka. Če ne zaradi moralnih razlogov,
upamo, da bodo ponudniki začeli upoštevati tudi
to, preden si bodo drznili svoje izdelke barvati v zeleno.
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Vaš odziv bo naredil spremembo na trgu
Ker v Sloveniji Oglaševalsko razsodišče in tržne
inšpekcije še niso prejele vaših pripomb zaradi
zavajajočih zelenih trditev, na tem področju do
zdaj tudi niso ukrepali. Torej, ko zagledate kaj
takega, ne povejte le nam. Naj vaš glas slišijo
tudi tisti, ki so plačani, da to sankcionirajo.
Prijave in izvajanje postopkov Oglaševalskega
razsodišča so za prijavitelje brezplačni. Svoje prijave lahko naslovite pisno na: Slovenska
oglaševalska zbornica, Oglaševalsko razsodišče,
Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana.
Prijave morajo biti podpisane z navedbo imena,
priimka, naslova in telefonske številke vlagatelja pritožbe (če pritožbo vlaga pravna oseba:
naziv pravne osebe in kontaktni podatki). Imena fizičnih oseb ostajajo znana le članom razsodišča in toženi stranki, imena pravnih oseb pa
bodo tudi javno objavljena. Seveda se je treba
pred tem seznaniti s Slovenskim oglaševalskim
kodeksom in ugotoviti, za katero kršitev gre.
Če želite oddati prijavo Inšpektoratu, lahko to
storite tudi s pomočjo spletne aplikacije. Na
strani http://www.ti.gov.si/si/pogosta_vprasanja/ kliknite na zavihek Obrazci.

Odlikovanje za Ekologe brez meja
Akcija »Očistimo Slovenijo v enem dnevu!«,
v kateri je sodelovalo več kot 270.000 prostovoljcev se je 17. aprila 2010 zapisala v zgodovino kot največji okoljevarstveni projekt v samostojni Sloveniji.
Prizadevanjem ni konec, predsednik republike
dr. Danilo Türk, je konec septembra na Brdu
pri Kranju sklical posvet na temo dolgoročnih učinkov in strategije vlade na področju
skrbi za okolje. Poleg predsednika, ministrov
za obrambo ter okolje in prostor se je posveta udeležilo pet predstavnikov Ekologov brez
meja in predstavniki partnerskih organizacij
projekta OSVED!, večinoma nevladnih organizacij. Poleg dolgoročne strategije na področju
ravnanja z odpadki in preprečevanju divjih odlagališč so poudarek dali predvsem sodelovanju civilne družbe pri okoljskih vprašanjih. Po
posvetu je dr. Türk odlikoval društvo Ekologi
brez meja z redom za zasluge.
V društvu že pripravljajo nov projekt, ki bo tokrat segel daleč čez meje – pravzaprav čez ves
svet. »World Cleanup 2012« naj bi potekal 24.
marca 2012 in bomo o njem še pisali.
www.zazdravje.net

Alarm v otroški sobi
Besedilo: Christine Berk

Nemška organizacija za zaščito potrošnikov Stiftung Warentest je s svojo
objavo rezultatov obsežnega testiranja
50 naključno izbranih igrač dne 21. 10.
2010 poskrbela za vznemirjenje med
starši in proizvajalci igrač.
Čeprav je pred nami najlepši čas v letu, ko smo vsi
polni velikih želja in pričakovanj ter si želimo osrečiti svoje najbližje, je Stiftung Warentest objavil šokantno novico, da so v kar 42 igračah našli strupene snovi, ki bi lahko škodovale zdravju naših otrok.
Tudi podatki z nürnberškega sejma igrač 2010 niso
prav nič vzpodbudni, saj je delovna inšpekcija kar
435 od skupno 1.770 testiranih igrač označila z
oceno »pomanjkljivo«. Ni šlo zgolj za neustrezno
sestavo, temveč tudi za nevarnost zadušitve in
neustrezno starostno opredelitev. Zanimiv je tudi
podatek, da je v »Rapexu«, sistemu hitrega obve-
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ščanja v Evropski uniji o nevarnih izdelkih splošne
rabe, prijavljenih toliko nevarnih igrač, da znaša njihov delež kar 40 % vseh prijavljenih izdelkov. Tudi
rezultati obsežnega testiranja igrač s strani neodvisne organizacije Öko-Test v letu 2009, o katerem
smo že poročali v našem majskem izvodu novic, so
bili več kot šokantni.
Kako pravzaprav zdravju škodljive snovi, kot so
PAH-i (policiklični aromatski ogljikovodiki), nonilfenol, formaldehid, nikelj, cink, organske povezave
ali mehčalci, prehajajo v igrače? Veliko snovi povezujejo z rakom, neplodnostjo ali s poškodbami
dedne zasnove in veliko let lahko preteče, preden
se bo razvila katera izmed teh bolezni. Takrat pa
nihče več ne bo pomislil na »zastrupljeno« igračo, s
katero se je otrok neprenehoma igral, saj je škodljive snovi vdihaval in je imel igračo v neposrednem
stiku s kožo ali usti. Zavedati se moramo, da veliko
proizvajalcev igrač - skoraj vse nemške blagovne
znamke - proizvaja igrače na Kitajskem, kjer je proizvodnja cenejša, delavci dobijo veliko nižjo plačilo
in delajo do 16 ur na dan. Na Kitajskem zakoni o
uporabi kemikalij niso tako strogi kot v Evropi, kjer
je vse to zakonsko veliko bolj strogo urejeno. Kar
80 % igrač, prodanih, na primer, v Nemčiji, je proizvedenih na Kitajskem. Provinca Guangdong, na
primer, ki je manjša od Bavarske, se je povsem prilagodila potrebam svojih strank, saj je tam namreč
več kot 10.000 tovarn igrač.
Skoraj neverjetna je zadnja ugotovitev organizacije Stiftung Warentest, in sicer da je plastika boljša
od lesa. Da, prav ste prebrali. Torej je prepričanje,
da bomo za otroka avtomatično storili nekaj dobrega, če mu bomo kupili leseno igračo namesto
plastične, zmotno, kajti ugotovili so, da so prav
lesene igrače tiste, ki so lahko močno obremenjene s škodljivimi snovmi. Na primer, zelo veliko
škodljivih snovi vsebujeta leseni igrači železnica
Brio Meine erste große Brio-Bahn (Brio Moja prva
velika Brio železnica), izdelek št. 33701, v katerem
so med drugim našli zaščitno sredstvo proti ognju,
PAH-e in nikelj, ter vlakec Thomas & Friends Early
Engineers Lok James, izdelek št. LC98303. Od 15
testiranih lesenih igrač ni bila niti ena brez škodljivih snovi (pregled in rezultate testiranih igrač
si lahko ogledate na http://www.test.de/themen/
kinder-familie/test/Spielzeug-Alarm-im-Kinderzimmer-4150171-4151407/010), medtem ko so od
desetih plastičnih igrač samo štiri vsebovale škodljive snovi.
Ne razumite nas napačno - prav nič nimamo proti
lesu. Prav nasprotno, to so krasne in zdrave igrače,
z veliko prijazne energije, vendar pod pogojem, da
jih niso namočili ali premazali s strupenimi snovmi.
Zato ne posegajte po vsem, kar je lesenega, preden se ne prepričate, da gre res za kakovostne in
neoporečne izdelke.
Skupaj za zdravje človeka in narave
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DARILNI SET ZA NEG0
OBRAZA - PERUNIKA
Med najvarnejše igrače torej sodijo kakovostni
plastični izdelki brez ftalatov in drugih nevarnih
spojin, nelakirane lesene kocke in punčke iz blaga.
Na testu so se najbolje odrezale naslednje igrače:
punčka Curly Girly od podjetja Sigikid in plišaste
igrače Augusta du Bay od podjetja Hello Kitty, Rettungshubschrauber (reševalni helikopter) Little
People od podjetja Fisher Price, Rettungshelikopter (reševalni helikopter) od podjetja Playmobil in
prav tako Fahr- und Spaß-Auto (avtomobilček) od
podjetja Ravensburger.
Igrače bodo v prihodnje varnejše le, če bodo proizvajalci prevzeli več odgovornosti, bolj strogo začeli nadzorovati svoje dobavitelje in če bodo popravili oziroma izboljšali direktivo EU o igračah, ki
naj bi stopila v veljavo julija 2011.
Priporoča se izbirati med igračami, ki so proizvedene v Evropski uniji, ter med ekološkimi igračami
(npr.: http://www.ekosvit.si/35-lesene-igrace-varis).
Bodite pozorni na oznake, kot so: »GS« (Geprüfte Sicherheit – preverjena varnost), »Toxproof« (preverjeno na škodljive snovi), »TÜF-Proof«, »Spiel gut« ali
»Öko-Test« ter »PVC-frei« in »Phthalat-frei« - te namreč označujejo dobro igračo. Bodite vedno pozorni na to, ali ima igrača močen, neprijeten, zbadajoč
vonj. Če je tako, je ne kupite oziroma je ne uporabljajte. Po možnosti jo pred prvo uporabo operite in
balonov nikoli ne napihujte neposredno z usti.
V času, ko nas premami želja po izpolnitvi skoraj
vsake otroške želje, se je vredno ustaviti in pretehtati tudi izbiro sladkarij in izdelkov za nego telesa.
Našim najmlajšim za njihovo srečo in zdravje ponudimo le najboljše.
Zaradi pomanjkanja prostora citirane vire objavljamo na www.zazdravje.net v sklopu istega članka.

Osvežilna nega s
peruniko podpira
sposobnost reguliranja
vlage v koži z
dragocenimi izvlečki
iz korena perunike.
Tako kot zdrava koža tudi koren
perunike ohranja, zadržuje in
uravnava vlago. Ostale izbrane
naravne učinkovine in rastlinska
olja ščitijo in negujejo kožo in ji
podarijo svež videz.
Perunikina dnevna krema
za nego normalne in suhe kože
ohranja ravnovesje vlage v koži in
njene naravne zaščitne funkcije.
Koža je po negi naravno lepa, sveža in voljna. Perunikina
nočna krema koži povrne izgubljeno vlago in podpira naravno
regeneracijo kože ponoči. Kamilica in ognjič pomirjata kožo.
Zjutraj je koža videti spočita ter občutno bolj sveža.

DARILNI SET ZA NEG0
TELESA - RAKITOVEC
Pričnite dan polni elana z
Weledinimi negovalnimi
izdelki iz zrelih jagod
rakitovca iz sončne
Toskane. Poživljajoča
prha z losjonom za
prhanje z opojnim
vonjem rakitovca je
pravo doživetje za telo
in duha. Po prhanju si
privoščite intenzivno
nego z mlekom za telo
iz rakitovca. Zlatordeče, s soncem obsijane rakitovčeve jagode
podarijo vaši koži nove impulze in vitalnost.
Zastopa: TAMASCHI d.o.o., Ljubljana, tel.: 01/366 81 30
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Kateri mlečni izdelki
niso homogenizirani?
Besedilo: Sanja Lončar in Nadja Baćac

V prejšnji številki novic smo pisali o
mlečnem paradoksu ter napovedali
raziskavo o homogeniziranem mleku in
mlečnih izdelkih slovenskih ponudnikov.
Tako kot vi, opažamo, da so z mnogih
izdelkov izginili podatki o tem, ali je
izdelek homogeniziran ali ne. Večina
ponudnikov očitno meni, da bomo, če ne
vidimo besede homogenizirano, hitreje
posegli po njihovem izdelku. In imajo pri

Kaj pravijo inšpekcijske službe?
V želji, da bi spoznali dejanske zahteve zakonodaje in pravice potrošnikov na tem področju, smo se
obrnili na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (MKGP) ter jih zaprosili za pojasnilo, ali
mora na embalaži biti navedeno, da gre za homogeniziran mlečni izdelek. In če je to potrebno, ali
bi inšpektor mleko, ki je homogenizirano, pa to ni
navedeno v imenu živila niti kako drugače označeno, obravnaval to kot zavajanje potrošnika in
sprožil prekrškovni postopek.

Z MGKP smo dobili naslednji odgovor:
V navedenem primeru gre za pomanjkljivo
označevanje izdelka, saj manjka en ali več predpisanih podatkov. Pravilnik o splošnem označevanju predpakiranih živil (Uradni list RS št., 50/2004 z
dop.), po katerem morajo biti označena vsa predpakirana živila, vključno z mlekom, namreč v 5. odstavku 11. člena pravi, da mora ime živila vsebovati tudi
podatek o njegovem fizikalnem stanju ali posebnem
postopku obdelave (na primer v prahu, zgoščen, dimljen, sušen, hitro zamrznjen), če bi izpustitev tega
podatka končnega potrošnika lahko zmedla ali zavedla. Inšpektor v primeru ugotovitve take nepravilnosti ukrepa z odločbo o odpravi nepravilnosti v
označevanju živila na podlagi Zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 45/2008). Glede na težo in obseg
kršitve pa ukrepa tudi po Zakonu o prekrških (Ura-
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tem prav. Mnogi potrošniki sklepajo,
da mleko ni homogenizirano, če
to ni navedeno, in to bi bilo tudi
pravilno, če ne bi šlo pri velikem
številu izdelkov za namerno
zavajanje potrošnika z
zamolčanjem tega podatka.

dni list RS, št. 3/2007, 17/2008, 108/2009) z izrekom
opomina ali globe.
Torej, zdaj vemo, da gre za kršitev. Vemo pa tudi,
da je tako razširjena, da bodo imeli inšpektorji kar
nekaj dela (če se ga bodo sploh lotili), da naredijo
red na tem področju. In kaj bomo do takrat počeli potrošniki? Prispevali k dobičku tistih, ki bi nas
radi zavajali ali ubrali drugačno pot.
Da ne čakamo na ukrepe države, smo se odločili povprašati direktno ponudnike. 22 mlekarn
in sirarn ter 5 trgovskih verig smo povprašali kaj
nehomogeniziranega, netermiziranega, nepasteriziranega, nesteriliziranega in predvsem ekološkega nam v zvezi z mlekom lahko ponudijo. V
večkratnih prošnjah in pošiljanju opomnikov smo
po mesecu dni prejeli 16 odgovorov (od poslanih
27 vprašalnikov). Statistično bi to pomenilo 59 %,
vendar lahko statistika hitro zavede. Očitno se z
nehomogeniziranimi izdelki ukvarjajo predvsem
manjši ponudniki, ki se po svojem obsegu proizvodnje nikakor ne morejo primerjati z deleži, ki
jih imajo na trgu velike mlekarne. Prav veliki, kot
so Ljubljanske in Pomurske mlekarne, pa kljub
večkratnemu povpraševanju niso poslali informacij o nobenem izdelku, ki bi izpolnjeval pogoje, o
katerih smo povpraševali.
Zbrali smo podatke o 105 izdelkih, pri čemer smo
živilo, ki je na razpolago v različnih količinah (grami, kilogrami, litri itd.), šteli kot eno vrsto živila.
Največ živil iz nehomogeniziranega mleka, kar 18,
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ponuja Mlekarna Krepko, sledi ji Mlekarna Planika
z devetimi živili, med osem in šest živil pa ponuja
šest mlekarn: Sirarstvo Kekec – Naturbio, Kmetija
Pustotnik, Mlekarna Celeia – Zelene doline, mlekarna KGZ Škofja Loka, Mlekarstvo Podjed ter
Kozjereja in sirastvo Videc. Preostale so večinoma manjše sirarne in zato imajo, razumljivo, tudi
manjšo ponudbo.
Tudi trgovske verige so se izkazale – kar štiri ponujajo živila iz nehomogeniziranega mleka: največ Mercator, ki jih nudi osem, sledita mu Tuš in
Spar s sedmimi oziroma šestimi živili. Lidl v ponudbi nima živil iz nehomogeniziranega mleka,
Hofer pa se ni odzval.

Surovo, nehomogenizirano, ekološko ...
Zelo smo bili veseli, da slovenska ponudba ne
obsega zgolj živil iz nehomogeniziranega mleka
konvencionalne prireje, temveč tudi iz nehomogeniziranega mleka ekološke prireje z ustreznim
certifikatom. Želeli pa bi si veliko več ponudbe
mlečnih izdelkov, izdelanih iz surovega mleka. Takih ponudnikov je šest, izstopajo pa Sirarstvo Kekec – Naturbio (4 izdelki), Sirarna Čuš (3), Kozjereja in sirarstvo Videc (2) in Sirarstvo Kramar (2), po
en tak izdelek (sir) pa ponujajo Bohinjska sirarna,
Kmetija Pustotnik in Sirarna Krn. V raziskavi nismo
odkrili niti enega izdelka, ki bi bil narejen iz surovega in nehomogeniziranega mleka iz ekološke
prireje! Kljub temu pa smo prepričani, da ti obstajajo, vendar jih boste morali poiskati neposredno
pri pridelovalcih ali na tržnicah.

Ekološko še ne pomeni tudi
nehomogenizirano
Samo trije ponudniki, in sicer Mlekarna Krepko,
mlekarna KGZ Škofja Loka in Mercator v okviru
trgovske blagovne znamke, ponujajo nehomogenizirano mleko in mlečne izdelke z ekološkim
certifikatom. Vseh 19 izdelkov pa je pasteriziranih.
Večino teh ponuja Mlekarna Krepko (deset izdelkov, tri nove izdelke pa načrtujejo januarja prihodnje leto), ki je tudi prva mlekarna v Sloveniji, ki je
pridobila certifikat za ekološko predelavo mleka.
Mleko za izdelavo njihovih ekoloških mlečnih izdelkov prihaja s kontroliranih ekoloških pašnikov
na Notranjskem, s severnega Krasa in z vodovarstvenega območja Kotenice na Kočevskem. Mlekarna KGZ Škofja Loka ponuja štiri ekološke nehomogenizirane mlečne izdelke, mleko pa zbira na
območju Poljanske in Selške doline do Sorice in
Davče. Trgovska blagovna znamka Mercator ima v
svoji ponudbi tri take izdelke, ki jih sicer proizvaja
Mlekarna Krepko. Bohinjska sirarna in Sirarna Čuš
pa imata izdelke iz integrirane prireje mleka.
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Kaj zagotavlja eko certifikat?
Če pričakujete, da ekološki izdelki avtomatično
niso homogenizirani ali sterilizirani, se motite.
Eko standard ne omejuje uporabe različnih načinov predelave. Zagotavlja le, da je živilo iz kontrolirane prireje mleka ter kontrolirane predelave, da
vsebuje najmanj 95 % sestavin ekološkega izvora
ter največ 5 % dodatkov in pomožnih tehnoloških
sredstev, ki so dovoljeni s predpisom (eko kmetje
imajo na voljo le 10 % vseh dodatkov in pomožnih
snovi, ki so dovoljeni v konvencionalni predelavi
mleka). Eko certifikat zagotavlja tudi, da živilo ni
bilo izpostavljeno ionizirajočemu sevanju, da ne
vsebuje gensko spremenjenih organizmov, da je
ustrezno skladiščeno, transportirano in predelano v obratu, ki mora imeti ekološki certifikat. Vse
omenjeno velja za uradno certificirane in pravilno
označene izdelke.
Besede naravno, sonaravno, domače, zdravo, biološko so »proste pesniške oblike izražanja«, ki niso
nujno resnične.

Surovo mleko je mleko, pridobljeno z

izločanjem mlečnih žlez rejnih živali, ki ni
segreto na temperaturo višjo kot 40 °C ali
obdelano po drugem postopku z enakim
učinkom.

Mikrofiltracija daje podoben rezultat

kot HTST pasterizacija (72-76 °C, 15-45 s).
Surovo mleko segrejejo in posnamejo (odstranijo maščobo), nato pa mikrofiltrirajo.
Mikrofiltracija omogoči odstranitev bakterij
in spor iz mleka, saj nekatere preživijo pasterizacijo. Maščoba je nato vrnjena v določenem odstotku. Takšno mleko je lahko nato
pasterizirano pri nižji temperaturi, lahko je
tudi homogenizirano, vsi procesi so ločeni. Z
mikrofiltracijo mleku še nekoliko podaljšajo
rok uporabnosti. Postopek je nov in zaenkrat
nimamo dovolj informacij o njegovem celostnem vplivu na živilo.

Toplotno obdelano mleko je lahko: termizirano mleko je segreto za vsaj 15 sekund

pri temperaturi med 57 in 68 °C; pasterizirano mleko je dobljeno z obdelavo, ki vključuje
visoko temperaturo za kratek čas (vsaj 71,7
°C za 15 sekund ali katerakoli enakovredna
kombinacija); UVT mleko je trajno mleko,
dobljeno tako, da se na surovo mleko usmeri
stalni tok toplote, ki pomeni uporabo visoke
temperature za kratek čas (ne manj kot sekundo pri najmanj 135 °C).
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Katere izdelke iz nehomogeniziranega mleka nam ponujajo
slovenske mlekarne, sirarne in blagovne znamke trgovskih družb?
Prodajalec*

Agroind Mlekarna Vipava
Nanoški sir

Pasterizacija
(da/ne, pri koliko °C,
koliko časa)
Termizacija (64 °C,
15 sek)

Mladi sir v slanici

Da (74 °C, 15 sek)

Vipavska skuta, lahka, pasirana, 500 g

Da (95 °C, 15 sek)

Vipavska skuta 3/4 mastna, pasirana, 500 g

Da (95 °C, 15 sek)

Vipavska skuta lahka, nepasirana, 1 kg, 5 kg

Da (74 °C, 15 sek)

Skutka Yoyo, jagoda, banana, 4 x 70 g

Da (95 °C, 15 sek)

Sladka smetana, 250 g

Da (105 °C, 15 sek)

Bohinjska Sirarna
Bohinjski sir

Da (72 °C, 15 sek)

Mohant

Ne (surovo mleko)

Kele & Kele, Mlekarna Krepko
Kefir Krepko 3,5 % m. m., 250 g, 750 g
Kefir Krepko jagoda/vanilija, 3,5 % m. m., 150 g
Kefir Krepki suhec 1,5 % m. m., 250 g, 500 g,
750 g
Kefir krepki suhec jagoda/vanilija 1,5% m. m.,
500 g
Domača fetka - beli sir v slanici, 250 g

Da (88 °C, 1-2 sek)

Bio pitno mleko Krepko, 3,5 % m. m., 750 g
Bio kefir Krepko, 3,5 % m. m., 220 g
Bio kislo mleko Krepko, 3,5 % m. m., 220 g
Bio probiotični jogurt Krepko, 3,5 % m. m., 220 g
Bio kefir Krepko, banana, 3,5 % m. m., 150 g
Bio probiotični jogurt Krepko, banana, 3,5 % m.
m., 150 g
Bio Notranjska kajla - beli sir v slanici, 130 g
Bio Krepka južina - beli sir v slanici, 120 g
Bio malica "Jem, torej hujšam", Krepki suhec, 1,5%
m. m. s topinamburjevimi kosmiči, 200 ml + 20g
Bio skuta Krepko, 500 g
Bio kisla smetana, 220 g (od januarja 2011)
Bio skutni namaz, 100 g (od januarja 2011)
Bio skutni namaz s sadjem, 100 g (od jan. 2011)
KGZ Škofja Loka z.o.o., PE Mlekarna
Konzumno polno mleko
Konzumno ekološko mleko
Ekološka skuta
Ekološki sir Ekofreising
Ekološka sirotka
Skuta pusta, skuta 1/4 mastna, sadne skute
Sir edamec, sir trapist
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Da (72 °C, 1-2 sek)

Da (88 °C, 1-2 sek)

Da (72 °C, 1-2 sek)

Da (88 °C, 1-2 sek)

Da (75 ºC, 15 sek)

Kmetija Pustotnik
Zorjeni siri iz kravjega mleka
Skuta iz kravjega mleka
Kisla smetana iz kravjega mleka
Kislo mleko iz kravjega mleka
Sveži sir iz kislega kravjega mleka
Razni mlečni izdelki iz kozjega mleka
Razni mlečni izdelki iz ovčjega mleka
Razni jogurti iz kravjega, kozjega, ovčjega mleka
Mlekarna Celeia, Zelene doline
Sir Šmarski Rok
Sir edamec
Sir gauda
Sir trapist
Sir Luka
Sir LCA
Skuta
Mlekarna Planika
Sveže pasterizirano nehomogenizirano mleko
1,5 % ali 3,5 % m. m., pakirano v plastenko ali
PVC vrečko
Surovo maslo, 250 g (iz pasterizirane smetane)
Kefir (iz posnetega mleka)
Kislo mleko
Kislo mleko "Čebelji panj" z dodatkom medu
in cvetnega prahu, z naravno aromo bezga in
rakitovca
Sladka albuminska skuta (iz sladke sirotke)
Tolminska kisla skuta
Sir Planika, Kober, Brincl, 3,6 % m. m.
Sirotka
Mlekarstvo Podjed
Jogurti (navadni, sadni, tekoči)
Mladi sir
Sveži sir (skuta)
Sladka in kisla smetana
Surovo maslo
Sirotka in sadna sirotka
Sirarna Čuš, predelava surovega mleka
Sir Baron
Sir Falot
Domača skuta Čuš
Sirarna Krn Kobarid
Ovčji sir Veseli pastir (iz polnomast. surovega
mleka)
Albuminska ovčja skuta

Ne (surovo mleko)

Termizacija (60 °C,
30 min)

Da (85 °C, 5 min)

Da (76 °C, 14 sek)

Da (72 °C, 15 sek)

Da (73 °C, 2 sek)

Da (65 °C, 10 min)

Ne (surovo mleko)

Ne (surovo mleko)
Termizacija (n. p.)
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Sirarstvo Kekec, Naturbio
Kajmak

Sterilizacija (96,5 °C)

Mladi sir

Ne (surovo mleko)

Beli sir
Drobljenec
Skuta
Jogurt
Kisla smetana
Razni mlečni izdelki iz ovčjega mleka (od aprila
2011)
Sirarstvo Kramar, Tolmin
Sir Tolminc, navaden in staran
Sirotka
Albuminska skuta

Termizacija (65 °C,
30 min)

Kozjereja in sirarstvo Videc, Šentjur
Kozje mleko

Ne (surovo mleko)
(n. p.)**

Ne (surovo mleko)
Da (83 °C, 10 min)
Ne (surovo mleko)

Fermentirana kozja sirotka

Ne (57 °C, 5 min)

Kozji sir, trdi: Kaprin, Staran

Ne (surovo mleko)

Kozji siri, mladi, poltrdi, slani - feta

Ne (57 °C, 5 min)

Kozja albuminska skuta
Kozji jogurt
Engrotuš, Tuš trgovska znamka
Skuta pusta Tuš, 1000 g
Edamec Tuš, 1250 g ali 2500 g
Trapist Tuš, 1250 g ali 2500 g
Gauda Tuš, 1250 g ali 2500 g
Tuš sladka smetana PP 0,25 l
Mozzarela Tuš, 125 g ali 250 g
Mozzarela Tuš mini, 250 g
Mercator, trgovska znamka
Pasterizirano nehomog. sveže mleko
Zdravo življenje, 1,5 % m. m.
Kislo mleko Mercator
Kefir Mercator
Sir Zdravo življenje
Bio mleko Mercator, 750 ml
Bio jogurt Mercator, 250 g
Bio kislo mleko Mercator, 250 g
Bio kefir Mercator, 250 g
Spar Slovenija, trgovska znamka
Spar Vital mleko, 1,5 % m. m.
Spar Premium mleko, 3,5 % m. m.
Spar kefir, 1,5 % m. m., 150 g ali 500 g
Probiotično lahko kislo mleko + Q10, 150 g
Probiotični lahki jogurt + Q10, 150 g
Probiotični lahki kefir + Q10, 150 g

Da (92 °C)
Ne (57 °C, 5 min)
Da (75 °C oz. 95 °C,
15 sek)
Da (76 °C, 15 sek)
Da (98 °C, 30 sek)
Da (71,6 °C, 15 sek)
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Zelo velika večina izdelkov v raziskavi prestane
postopek pasterizacije v kombinaciji različnih
temperatur in časa. Ker so razlike v načinu pasterizacije zelo velike, tega pa potrošnik na embalaži
ne more prebrati, smo v tabeli objavili temperature in čas pasterizacije za različne izdelke.
»Od planine do Planike« je stalna muzejska
zbirka, v kateri je predstavljena skoraj tisočletna tradicija planinskega pašništva na Tolminskem ter posoškega sirarstva, na osnovi
katere je nastala Mlekarna Planika Kobarid.
Prikazana je celotna proizvodnja mlekarne,
obiskovalce pa tudi seznanijo s pasterizacijo
in z drugimi informacijami o mleku in mlečnih izdelkih. Razstava ob mlekarni, avtorja
Marka Grega, je odprta vsak dan med 10. in
18. uro.
Kefir Mlekarne Krepko je edini v Sloveniji, ki
je izdelan po tradicionalnem postopku iz pravih kefirjevih zrn. Tak kefir nutricionisti uvrščajo med varovalna živila, saj mu pripisujejo
blagodejne učinke za organizem, kot so razstrupljanje, izboljšana prebava, olajšan vnos
kalcija, boljši imunski odziv in antimikrobni
učinek. Kakovost kefirja Krepko je potrdil
tudi Mednarodni inštitut za okus in kakovost
(iTQi) iz Bruslja s podelitvijo prestižne nagrade »Okus leta 2009«.

Namesto zaključka

Da (72 °C, 15 sek)

Da (72 °C, 4 - 6 sek)

Da (88°C, 1 - 2 sek)

* Subjekti so razvrščeni po abecedi, njihovi izdelki pa po
vrstnem redu, kot so nam jih sami predstavili.
** n. p. - ni podatka
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Pasterizirano še vedno prevladuje

Kako se bo trg razvijal, bo v veliki meri odvisno
od ozaveščenosti potrošnika. Nekatere mlekarne
bodo še naprej iskale načine za pocenitev in nam
ponujale vse več izdelkov iz uvoženega nizkocenovnega mleka, pridelanega v »kvazi« slovenske
mlečne izdelke, v katerih se prav nemarno bohotijo raznorazni, sicer dovoljeni, kemični dodatki,
arome, barvila in umetna sladila. Naša raziskava
pa je na srečo pokazala, da imamo tudi veliko ponudnikov, ki vztrajajo pri kakovosti.
Ali bodo preživeli in povečevali svoje tržne deleže,
bo odvisno predvsem od tega, koga želimo podpreti. Denar je vaš! Odločitev je vaša! Posledice
tudi!
Izsledke raziskave povzemamo v preglednici. Celotno preglednico, vključno s podatki, kje lahko posamezni izdelek kupite, pa zaradi pomanjkanja prostora objavljamo na naši spletni strani http://www.
zazdravje.net.
www.zazdravje.net

varna. Živil, ki niso zdravstveno ustrezna oziroma
varna, pa se ne sme uporabiti kot surovino za obdelavo oziroma predelavo živil. Skladno z zakonodajo,
v Sloveniji ni dovoljena ponovna obdelava ali predelava živil s pretečenim rokom uporabnosti.
Proizvajalec lahko zbira mleko s pretečenim rokom
uporabnosti, vendar NE z namenom, da ga ponovno pasterizira ali sterilizira. Zbira ga kot živalski
stranski proizvod kategorije 3, ki se ga lahko uporabi kot krmo za živali ali pa se ga uniči. Zbiranje in
uničenje pa mora potekati skladno z določili, ki jih
določa Uredba (ES) št. 1774/2002 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki
niso namenjeni prehrani ljudi.
Pa vendar … Zadeve niso tako črno-bele in resnica ima vedno več odtenkov. Če, denimo, mleku
preteče rok uporabe 30. decembra, ali to pomeni,
da ga lahko 29. decembra (ko je še vedno varno)
mlekarna vzame iz prometa in iz njega naredi, denimo, mleko v prahu, ki ima rok uporabe nadaljnjih nekaj mesecev? Ali lahko to mleko v prahu
nato postane sestavina kakšnega drugega izdelka, npr. sladoleda ali pudinga, ki ima rok uporabenadaljnje leto dni?

Koliko staro
je lahko mleko?
Besedilo: Sanja Lončar in Nadja Baćac

Takoj po izidu naših novembrskih novic
je javnost začela pretresati internetna
zgodba o večkratnem pasteriziranju
mleka s pretečenim rokom. Kot ste
verjetno zasledili tudi v drugih medijih,
uradni ustanovi (VURS, MKGP) in
tudi mlekarne trdijo, da kaj takega
ni mogoče. Tudi na naše dopise so
vsi vprašani hitro odgovorili in nam
posredovali enako vsebino.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
(MKGP) v sodelovanju z Veterinarsko upravo Republike Slovenije (VURS): Živila, ki jim je pretekel rok
uporabnosti, niso zdravstveno ustrezna oziroma
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Če je kaj takega dovoljeno pri moki (pred pretekom roka uporabe je običajno, da država poceni
odproda rezerve pekovskim podjetjem, ki nato iz
te moke naredijo druge izdelke, ki imajo dejansko
skoraj še enkrat tolikšen rok uporabe), zakaj ne bi
bilo tudi pri mleku tako?
Zanimalo nas je, ali obstaja zakonodaja, ki bi to
urejala, in ali so določeni kumulativni roki uporabe kakšne sestavine?

Zato smo na MKGP naslovili naslednja
dodatna vprašanja:
1. Ali obstaja predpis, ki predpisuje, koliko stara, kdaj
in na kakšen način se lahko surovina (na primer
mleko z določenim datum uporabnosti) uporabi za
nadaljnjo predelavo, vključujoč uporabo prehranskih tehnologij, kot sta pasterizacija in sterilizacija
ipd. oziroma za predelavo v neki drugi ali sekundarni proizvod?
2. Mogoč scenarij: nekdo, neko podjetje lahko kupi
mleko, ki mu naslednji dan preteče rok uporabe in iz
njega naredi, na primer, sladoled, ki ima rok uporabe nadaljnjih 12 mesecev. Torej bo to mleko dejansko uporabno še dodatnih 12 mesecev. Ali zakonodaja omejuje take postopke in ravnanja? Kako je to
predpisano/omejeno?
3. Kakšen je lahko kumulativni rok uporabe določene sestavine (ne samo za mleko)?
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4. Ali lahko mlekarne izdelek tik pred potekom roka
uporabe vzamejo iz prodaje (na primer lastne diskontne prodajalne mlekarn) in ga predelajo v nekaj
drugega, v neki novi ali pa sekundarni proizvod?
Kako je to določeno/omejeno? Kako je pri tem zavarovan uporabnik, da ne prihaja do zlorab?

Prejeli smo naslednje odgovore:
1. Predpis, ki bi predpisoval na način, koliko stara,
kdaj in na kakšen način se lahko surovina uporabi,
ne obstaja. Obstaja pa navedba, ki pravi: Nosilec
živilske dejavnosti ne sme sprejemati surovin ali sestavin, razen živih živali, ali katerih koli drugih materialov, ki se uporabljajo pri predelavi proizvoda, za
katere je znano ali se lahko predvideva, da so kontaminirani s paraziti, patogenimi mikroorganizmi ali
toksičnimi, razkrojnimi ali tujimi snovmi v taki meri,
da bi bil končni izdelek po standardnih postopkih
sortiranja in/ali priprave ali predelave, ki jih higiensko ustrezno opravi nosilec živilske dejavnosti,
še vedno neprimeren za prehrano ljudi (1. odstavek
Poglavja IX, Priloge 2, Uredbe (ES) št. 852/04 o higieni živil). Prav tako to področje urejata še dva predpisa: Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov
ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št.
52/2000) - živila so zdravstveno ustrezna oziroma
varna, če je njihov rok uporabnosti čitljiv in ni pretečen (10. odstavek člena 6); Uredba (ES) št. 178/02, ki
govori o varnosti živil (14. člen).
2. Primer, ki ga navajate, je teoretično mogoč, vendar se to zaradi tehnoloških zahtev pri proizvodnji
sladoleda v praksi ne dogaja. Zakonodaja jasno
določa, da morajo biti surovine, ki se vgrajujejo v živila, varne. Mleko, ki mu še ni potekel rok trajanja, je
zdravstveno ustrezno oziroma varno (10. odstavek
6. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili). Iz tega
mleka, ki je še vedno živilo, bi se, na primer, lahko
proizvedel sladoled, ki pa je nova kategorija izdelka
in ima popolnoma druge lastnosti, kot jih ima mleko, ter tako tudi rok uporabnosti (ki ga določi nosilec
dejavnosti, in sicer na podlagi ocene tveganja). Če
pa bi to podjetje uporabilo mleko, ki mu je pretekel
rok uporabnosti, bi bilo to v nasprotju z zgoraj navedeno zakonodajo.
3. Rok uporabnosti za živila določa nosilec dejavnosti sam na podlagi analize tveganja. Za varnost
živila v prvi vrsti jamči proizvajalec in je za živilo tudi
produktno odgovoren. Zakonodaja ne predpisuje
kumulativnih rokov uporabe.
4. Predpisa, ki bi onemogočal takšen načina vračanja mleka, ni, vendar bi radi omenili, da pri uradnem
veterinarskem nadzoru še ni bilo ugotovljeno, da bi
mlekarne to prakso izvajale.
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Radovedni Taček razmišlja …
Iz vsega navedenega lahko sklepamo, da imajo
kljub deklarativnim zagotovitvam varnosti proizvajalci široko »sivo polje«, v katerem lahko, sicer
na lastno odgovornost, uporabijo sestavine, ki so
pred iztekom roka, in s tem ustvarijo pomembne
finančne prednosti. Paziti morajo zgolj na to, da
je živilo še vedno varno, kar za državo predvsem
pomeni, da v živilu ne bomo našli sledi plesni,
bakterij in podobnega.
Teh se lahko industrija danes reši na različne sodobne načine – z obdelavo na povišanih temperaturah, z raznimi oblikami obsevanja, z dodajanjem
kemičnih snovi in s podobnim. Ker ni zakonodaje,
ki bi zahtevala določeno stopnjo kakovosti vitalnih snovi, je dejansko mogoče, da vam nekdo ponuja varna, vendar popolnoma prazna živila, in da
s tem ni kršena zakonodaja.

Kaj pomenijo številke na dnu
tetrapaka?

Avtor dopisa na internetu razlaga, da iz številk na dnu embalaže lahko razberemo, kolikokrat je bil izdelek termično obdelan. Pomen številk nam je pojasnila ga. Sonja Kožul,
direktorica za komunikacijske in okoljske dejavnosti, Tetra Pak d.o.o.:
»Embalažo proizvajamo po najvišjih industrijskih standardih kakovosti v tovarnah družbe
Tetra Pak, od koder embalažo dobavimo partnerjem – mlekarnam, kjer mleko predelajo
in polnijo v embalažo. Številke na embalaži
označujejo, da je bila ta embalaža tiskana na
določeni proizvodni liniji. Številke na embalaži se torej uporabljajo za potrebe sledljivosti
oblike na embalaži in nimajo popolnoma nič
skupnega z opisovanjem izdelka, ki je napolnjen v tej embalaži. Če povzamemo spodnji
primer o sledljivosti oblike embalaže, potem
drži, da številke 12 45 označujejo, da je bila ta
embalaža tiskana na 3. proizvodni liniji.«

www.zazdravje.net

Probiotična zavajanja
Proti driski, proti zaprtju, za krepitev
imunskega sistema, za obvladovanje
kandide, za preprečevanje raka
debelega črevesja itd. Ali probiotiki res
izpolnijo vse obljubljeno?
Pred nekaj leti smo imeli na voljo le nekaj probiotičnih pripravkov, danes pa jih je v lekarnah in
specializiranih trgovinah na desetine, police trgovin pa se šibijo pod mlečnimi izdelki, ki obljubljajo probiotično delovanje. Beseda probiotik in
zdrava črevesna flora postajata tako priljubljeni,
da ju obešajo tudi na izdelke, od katerih vaša prebavila ne bodo imela veliko koristi. Najdete jih tudi
na steriliziranih, sladkanih in obarvanih jogurtih,
ki bodo bolj razveselili vašo kandido kot koristne
mlečnokislinske bakterije.
EFSA, ki se trenutno intenzivno
ukvarja z zdravstvenimi trditvami, tako poroča, da so največja
zavajanja potrošnika prav na
področju probiotikov.
V knjigi »Vojna ali mir z bakterijami« smo izbiri probiotikov
in prebiotikov namenili veliko
prostora. Toplo vam priporočamo, da pred izbiro ustreznih probiotikov za svoje težave preberete, kako probiotiki sploh delujejo in
kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni, da
bi v vašem telesu res opravili to, kar obljubljajo. Veliko je napisanega tudi na spletni strani
www.zazdravje.net.
O (ne)učinkovitosti industrijsko obdelanih mlečnih izdelkov smo prav tako že veliko pisali. Toda če
industrija ponavlja svoje trditve vsak dan, bomo
tudi mi svoje vsaj nekajkrat na leto.
Probiotiki so široko prisotni v naravno fermentiranih mlečnih izdelkih, vendar imajo vsi naravno
omejitev. Če so živi, potem se hranijo in razmnožujejo. Njihova hrana je mlečni sladkor in ko ga pojedo ter predelajo, za seboj pustijo mlečno kislino.
Ko hrane zmanjka, bakterije poginejo. Ta proces
smo včasih opazovali tudi po tem, da se je pokrovček na mlečnih napitkih vsak dan dvigoval.
Kako potem mislite, da danes mlečnokislinske
bakterije preživijo tedne in mesece v probiotičnem izdelku? Če že v kozarcu (in celo pri sobni
temperaturi) ne kažejo veliko volje do življenja, ne
morete pričakovati, da bodo v vašem telesu naredile čudeže.
www.zazdravje.net 		

Če smo se že odločili za globalno trgovino in dolge roke uporabe, je treba tudi na področju probiotikov poiskati bolj primerne tehnologije, ki lahko
ohranijo aktivnost probiotikov tudi na daljši rok.
Sodobna tehnologija ga je že našla. Gre za proces liofiliziranja, ki koristne probiotične bakterije
posuši do stopnje, da se zabubijo, nato pa jih zapakirajo v okolje, v katerem so varne pred vlago
(nepredušne vrečke, steklenice ali kapsule). Ta tehnologija se vsak dan izpopolnjuje. Vmes so odkrili,
da lahko bakterije še dodatno “oblečejo” in tako
zaščitijo pred temperaturnimi spremembami, zato
lahko kakovostni pripravki preživijo dlje časa tudi
pri sobnih temperaturah, kar včasih ni bilo mogoče. Novost je tudi spoznanje, da lahko s pravilno
prebiotično mešanico (popotnica za probiotike)
dosežemo, da se ti precej okrepijo in začnejo z razmnoževanjem še pred prihodom v naša prebavila.
Zato danes kakovostni pripravki upoštevajo tudi
to in ob probiotičnih kulturah dobite tudi prebiotične snovi, ki izboljšujejo njihovo delovanje.
Torej, probiotične bakterije bodo oživele
šele takrat, ko bodo prišle v stik z vlago.

Vsak dan vemo vse več
Mnogi proizvajalci se posvečajo
proučevanju vpliva različnih načinov embaliranja in apliciranja
probiotikov. Kaže, da jih precej
šokira, če po “prebujanju” padejo v
kislo okolje, torej direktno v želodec.
Zato je, na primer, vsebino vrečke dobro stresti v vodo ali pa kapsulo zaužiti
z nevtralno tekočino.

Antibiotiki pred vrati
Ker je sezona antibiotikov pred vrati, je dobro že
zdaj poznati pravo strategijo, kako se izogniti začaranemu krogu padca imunskega sistema, ki ga
lahko ta (sicer dragocena) zdravila povzročijo.
Po izkušnjah dr. Friedricha C. Langa z Oddelka
za kirurgijo Deželne bolnišnice Thermenregion
Neunkirchen, Avstrija, opažajo po jemanju antibiotikov težave s prebavo in driske v 5 do 50 %
primerov. Zato so v njihovi bolnišnici spremenili
protokol in 199 bolnikom že v času jemanja antibiotikov (po kirurških posegih) začeli dodajati po
dve vrečki kombiniranih probiotikov. Rezultati so
bili več kot očitni. Le eden izmed 199 bolnikov, ki
so jemali probiotike, je imel še naprej težave z diarejo. Pri bolnikih, ki probiotikov niso jemali, pa so
bile težave s prebavo stalnica. Po besedah dr. Langa hitra regeneracija črevesne flore prispeva tudi
k zmanjševanju splošnih stroškov zdravljenja, saj
se s tem preprečijo mnogi zdravstveni zapleti, ki
izhajajo iz porušene črevesne flore.
Skupaj za zdravje človeka in narave
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Ker so nevšečnosti, ki jih za seboj puščajo antibiotiki, res vse bolj prisotne, narašča tudi zanimanje
znanstvenikov za proučevanje tega področja.
Skupina, ki jo je zbral profesor Cremonini (Gemelli Hospital, Rim, Italija), si je že leta 2002 zastavila
nalogo pregledati vse obstoječe študije o delovanju različnih probiotikov pri odpravljanju posledic
jemanja antibiotikov. Kot najbolj kredibilne so izbrali sedem študij (skupaj 881 bolnikov), ki so bile
izvedene na naključnih vzorcih in s placebo kontrolo ter so trajale vsaj 15 dni, kar omogoča tudi
najbolj zanesljive sklepe.
Sevi, ki so jih proučevali, so Saccharomyces boulardii, Lactobacillus spp. in Lactobacillus GG. Vse študije so pokazale, da so izbrani probiotiki vplivali na
izboljšanje prebave in zmanjšali pogostost driske.
V reviji American Journal of Gastroenterology ISSN
0002-9270 so leta 2007 objavili rezultate kliničnega poskusa s probiotičnimi pripravki, ki so posebej
namenjeni za jemanje ob antibiotikih (testirali so
delovanje po antibiotiku amoksicilin). Gre za mešanico desetih probiotičnih sevov, od katerih je
vsak prisoten v minimalni količini 108 CFU (B. bifidum W23, B. lactis W18, B. longum W51, E. faecium
W54, L. acidophilus W37, W55, L. paracasei W72, L.
plantarum W62, L. rhamnosus W71, in L. salivarius
W24), proizvajalca Ecologic. (V Sloveniji najdemo
njihove izdelke pod blagovno znamko WAYA.)
Istočasno so testirali tudi placebo izdelek. Rezultate so spremljali pred začetkom poskusa, po enem
tednu, po dveh tednih in po dveh mesecih. Spremljali so sestavo črevesne flore, koncentracije endotoksinov, toksinov klostridij, sestavo maščobnih
kislin in pH vrednosti. Izkazalo se je, da jemanje
izbrane mešanice probiotičnih sevov pomembno
vpliva na prebavo in sestavo ter gibanje črevesne
flore. (V skupini, ki je jemala opisano mešanico
probiotikov, se je driska pojavila v 21 % primerov,
v skupini, ki ni dobila probiotikov pa v 79 % primerov.) (Am. J. Gastroenterol. 2007;102:1–12)
V Sloveniji smo še daleč od tega, da bi nam probiotike predpisovali na recept. Kljub temu pa je dobro vedeti, da lahko sprotno ukrepanje (istočasno
jemanje probiotika in antibiotika) prepreči ali vsaj
v dobri meri omili posledice jemanja antibiotikov.
S tem, ko rečemo »istočasno«, ne mislimo dobesedno. Če bi jih zaužili v istem trenutku, bi s tem
lahko vplivali tudi na delovanje antibiotika, saj bi
se probiotik in antibiotik lahko spopadla in tako
oba izgubila del svoje moči. Dovolite antibiotiku,
da opravi svoje. Ko prepotuje skozi prebavila in se
absorbira v telesu, pa je čas, da za njim pridejo “čistilci” v obliki probiotika, ki bodo čim prej normalizirali stanje v vašem črevesju in tako preprečili, da
bi razdejanje, ki ga za seboj pusti antibiotik, izkoristile razne kvasovke. S.L. in N.O.
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Sladko, slastno
in praznično …
je lahko tudi zdravo!
Besedilo: Katja Podergajs
Prvi januarski dnevi se pogosto začnejo z bolečim
želodcem, »zapackanim« črevesjem, težavami z
jetri in še bi lahko naštevali. Razlog je seveda vsem
znan – najbolj praznični mesec v letu, ki prinaša s
seboj vse preveč tistega, česar mi in naše telo ne
potrebujemo, in to seveda še kako velja tudi pri
hrani. A praznično vzdušje ob dišečih dobrotah
lahko dosežemo tudi brez slabih posledic – z zdravimi sladicami, ki jih pripravimo iz polnovrednih,
ekoloških sestavin po načelih zdrave prehrane.
Zapeljivost njihovih okusov je ne le primerljiva s t.
i. konvencionalnimi slaščicami, temveč jih velikokrat celo presega. Preizkusite sami!

Črni gozdiček
Sestavine:
• 300 g polnovredne pirine moke
• 50 g kakava
• 70 g maščobe (nehidrogenizirana rastlinska
margarina ali olje brez posebnega okusa)
• 100 g rjavega sladkorja (lahko tudi agavin
sirup)
• 2 dcl višnjevega soka (lahko iz kompota)
• ½ kg višenj (najbolje iz kompota)
• ½ vrečke (cca 10 g) pecilnega praška iz
vinskega kamna
• noževa konica vanilje
• 1 sojina smetana za stepanje
• ½ čajne žličke slanice (nasičena raztopina iz
himalajske soli)
www.zazdravje.net 		
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Priprava:
Posebej zmešamo najprej moko, pecilni prašek in
kakav. V soku raztopimo sladkor in nato še maščobo, če je v trdnem stanju, ter primešamo vaniljo.
Polovico višenj drobno nasekljamo in dodamo
tekočemu delu.
Pečico že prej ogrejemo na 175 ºC in pripravimo
namaščen pekač. Nato zmešamo suho in mokro
mešanico, prelijemo v pekač in čim prej postavimo v pečico, ker pecilni prašek iz vinskega kamna
deluje v hladni masi samo nekaj minut in se biskvit
ne bo dvignil, če bo testo predolgo stalo. Pečemo
10-15 minut. Pečeno testo nekajkrat prebodemo
z vilicami in dobro namočimo z višnjevim sokom.
Sojino smetano pred pripravo postavimo v hladilnik vsaj za 1 uro. Preostalo polovico višenj zmeljemo s paličnim mešalnikom (nekaj jih prihranimo
celih za okras). Ko se pečen biskvit ohladi, vzamemo smetano iz hladilnika in jo dobro premešamo
z višnjevo maso. Po potrebi dodamo nekoliko
agavinega sirupa.
Biskvit namažemo z višnjevo smetano in okrasimo s celimi višnjami (lahko se poigramo tudi z naribano čokolado ali drobljenimi kakavovimi zrni).
Komentar:
Opisani biskvit je odlična različica klasične torte
»Schwarzwald« in je primeren za vse, ki se v prehrani ogibate jajc in mleka ter bele moke in sladkorja.
Pira je že sama po sebi rahlo sladkastega okusa
in zato zelo primerna za sladice, zaradi visoke
vsebnosti beljakovin, vitaminov in rudnin pa je
tudi idealne prehranske sestave. Kakav je odličen
antioksidant, ki krepi in stimulira naš organizem v
dneh, ko je sonca najmanj.
Osnovni okus torte lahko tudi poljubno spreminjate, tako da namesto višenj uporabite kakšno
drugo sadje, namesto kakava pa rožičevo moko,
mlete oreške, kokos ipd.
Če boste uporabljali le živila iz preverjene ekološke pridelave in izbrali nehidrogenizirano margarino, bo vaše telo tudi dan po sladici še vedno
zdravo in zadovoljno.

Lahka riževa jaffa tortica
Sestavine:
• 600 g riževega zdroba
• 9 dcl pomarančnega soka
• 9 dcl vode
• 100 g kakava
• 100 g rjavega sladkorja ali agavinega sirupa
Skupaj za zdravje človeka in narave
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• 50 g kandirane pomarančne lupine (obvezno
iz ekološke pridelave!)
• 50 g drobljenih kakavovih zrn
• 1 sojina smetana za stepanje
• 4 žlice pomarančne marmelade
• ½ čajne žličke slanice (nasičena raztopina iz
himalajske soli)

Priprava:
Rižev zdrob razdelimo na polovico (2 x 300 g).
Pristavimo vodo, v katero smo vmešali kakav (prihranimo ga 3 žlice za kremo). Ko čokoladna voda
zavre, vmešamo vanjo prvo polovico zdroba in
med stalnim mešanjem kuhamo 1-2 minuti, da
se zgosti. Odstavimo ter primešamo sladkor in
kandirano pomarančno lupino. Čim prej zlijemo v
višji pekač in pustimo, da se ohladi.
Medtem pristavimo pomarančni sok in v vrelega
zakuhamo drugo polovico zdroba. Kuhamo prav
tako 1-2 minuti in vmes stalno mešamo. V kuhan
zdrob vmešamo drobljena kakavova zrna in maso
zlijemo na ohlajen čokoladni zdrob. Vse skupaj
dobro ohladimo.
Sojino smetano pred pripravo postavimo v hladilnik vsaj za 1 uro. Ko je zdrobova masa ohlajena, jo
premažemo s smetano, ki smo ji primešali pomarančno marmelado in preostali kakav.
Komentar:
Sladice iz riževega zdroba so zelo okusna alternativa za vse, ki imajo težave z alergijami na gluten,
mleko in/ali jajca. Poleg tega so zelo enostavne za
pripravo in zanje tudi ne potrebujemo pečice.
Pomarančno-čokoladni vonj in okus sta vsekakor
prava ustvarjalca prazničnega vzdušja, lahka prebavljivost riža pa bo prispevala tudi k dobremu
počutju po sladkanju.
Tudi tej sladici lahko enostavno spremenimo
okus, tako da uporabimo kakšen drug sok ali
kompot.
33

Skupaj za zdravje človeka in narave

recepti

recepti

Bi želeli naše
novice prejemati
na dom?

Finančna sredstva nam ne omogočajo kritja
stroškov pošiljanja na individualne naslove.
Če bi želeli naše novice prejemati na dom,
prosimo za prispevek, ki ga lahko nakažete na
TRR: 0201 1025 5748 080, Prejemnik: Društvo
Ognjič, Zapotok 54, 1292 Ig. Namen: Prispevek.
Priporočamo se za 7 EUR ali več. Vsak prispevek nam pride prav, da lahko še naprej širimo
mrežo vrtcev, šol in zdravstvenih domov, ki jim
pošiljamo naše novice. Prispevke lahko pošljete
tudi v obliki poštnih znamk A.
Banka nam žal ne nudi popolnih podatkov pošiljateljev prispevkov, zato vas naprošamo, da nam
pošljete kopijo plačane položnice, ali nam popolne
podatke (ime, naslov, datum plačila) posredujete
po e-pošti. S tem boste zagotovili, da bodo obvestila nemoteno prihajala na vaš naslov.

Na spletni strani

www.zazdravje.net
v rubriki "skupaj kuhamo"
vas čaka že več kot 150 receptov.
Za gurmanske in zdrave jedi brez spornih sestavin.

www.zazdravje.net
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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 katere 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.

SOBOTA, 4. DECEMBER

KRIZA JE ODLIČNA NOVICA
Planet Tuš Koper, ob 10.30
Vas je svetovna kriza pustila brez dela ali ogrozila
vaše načrte? Svetovna kriza je in bo vedno in
vselej priložnost. Če boste dojeli, za kaj gre, se
ji boste morda kmalu zahvalili. Spoznajte vzrok
problema in odkrijte izvirno kodo rešitve.
V kinodvorani bo predaval Rajko Škarič, v avli pa
bodo od 10. do 14. ure stojnice projekta Skupaj
za zdravje človeka in narave.
Vstop je prost.
NEDELJA, 5. DECEMBER

ALI NAS PRAZNIKI VESELIJO
ALI ŽALOSTIJO?
Ekomuzej hmeljarstva, Cesta Žalskega tabora
2, Žalec, od 10.00 do 11.30
Kako se upreti psihozi praznikov? Kaj je izvirni
namen praznikov in kako se vrniti k njihovemu
izvirnemu pomenu? Zakaj prazniki sprožajo
depresije, žalost … ? Zakaj se prenajedamo in
opijamo? Kaj storiti, da bo tokrat drugače?
Predava Rajko Škarič.
Vstop je prost.
PONEDELJEK, 6. december

Ali je vse to zaradi
stresa?
Mladinski center Dravograd (pri nogometnem
igrišču), 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?

www.zazdravje.net 		

Je res stres tisti, ki povzroča vaše fizične težave?
Ali res moramo na Tibet, v Brazilijo ali v kako
drugo oddaljeno državo na počitnice, da bi
se umirili? Kako živeti brez stresa tukaj, zdaj, v
vsakodnevnem vrvežu, vsak dan in vsako uro?
Vabljeni na predavanje Rajka Škariča.
Organizira: Društvo Ajda Koroška
PONEDELJEK, 6. DECEMBER

TEČAJ ANATOMIJE IN FIZIOLOGIJE
Higeja, Ptujska ulica 19, Ljubljana
15-urni tečaj v organizaciji Higeje, šole za
maserje in terapevte, poteka med tednom od 17.
do 21. ure. Predavatelj na tečaju bo Dejan Putrle,
biolog in pedagoški delavec.
Tečaj pripravlja kandidate na izpit iz Anatomije
in fiziologije, ki prav tako poteka v organizaciji
Higeje in je pogoj za pridobitev nacionalne
poklicne kvalifikacije (NPK) maser in
refleksoterapevt.
Cena celotnega tečaja je 70 €. Cena vsebuje 20
% DDV, organizacijo in izvedbo programa, učno
gradivo (skripta) in delovni material.
Prijavite se lahko do 3. decembra. Prijave in
informacije na tel: 01 54 63 201,
GSM: 041 540 942, www.higeja.si
TOREK, 7. DECEMBER

KOLIKO STANE STRES?
Baročna dvorana, Linhartov trg 1, Radovljica,
ob 18.30
Stres se vedno začne z vzrokom, ki potem
narašča, dokler nas na koncu ne udarijo
posledična stanja: bolezen, huda bolezen,
popolna izčrpanost in smrt.
Posledična stanja vsi poznamo. Toda ali jih
resnično poznamo? Jih resnično poznamo v vsej
svoji veličini, celostno? Od kod so in kam gredo?
Jih je možno preprečiti? Kaj stoji za čudežnimi
ozdravitvami?
Prepričljivo obstaja način, ki preprečuje stres,
prekinja stres v nastanku, prekinja stres v svojem
razvoju in prekinja stres v posledični fazi. Način,
ki je preprost, naraven in brezplačen.
Vabljeni na predavanje Rajka Škariča.
Vstopnina: 7 EUR; za upokojence, študente in
nezaposlene: 5 EUR. Organizira: Pleiades Club

Skupaj za zdravje človeka in narave
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ČETRTEK, 9. DECEMBER

Kako izboljšamo
imunost na naraven način?

Kaj se dogaja z zdravjem
otrok?

Spodnja dvorana v Domu upokojencev
Markovec, Krožna cesta 5, Koper, ob 18.30
Vsi se srečujemo z bakterijami in virusi. Razlika
med bolnimi in zdravimi je le v tem, da jih zdravi
vsak dan znajo premagati. Kako okrepiti imunski
sistem, da bo kos vse večjim izzivom današnjega
časa? Najboljše rešitve so zelo preproste in za
njih ni treba odšteti niti evra. Če pa se odločite,
da boste pomoč poiskali v več kot pestri ponudbi
različnih izdelkov in pripomočkov, ki jih je moč
kupiti, je dobro vedeti, kaj je kaj in kaj je res
vredno vašega denarja in zaupanja.
Predavala bo Sanja Lončar.
Prispevek: 5 EUR; Informacije na: 070 702 467.
Organizira: Društvo Sončnica

Kulturni dom Kisovec, Trg pohorskega
bataljona 15, ob 17.30
Ali bodo res naši otroci prva generacija, ki bo
živela krajše od svojih staršev? Zakaj je vse več
otrok s trajnimi in težkimi bolezenskimi zapleti?
Kako na njihovo zdravje vplivajo prehrana,
zdravila, cepiva ... in kaj lahko storimo, da jim
okrepimo imunski sistem in zdravje? Predavali
bosta Sanja Lončar in Adriana Dolinar. Vstop je
prost.

TOREK, 7. DECEMBER

ZAČIMBE IN DIŠAVNICE
Župnijski dom, Šentvid pri Stični, ob 17. uri
O uporabi začimb in dišavnic bo predaval mag.
pharm. Jože Kukman. Vstop je prost.
SREDA, 8. DECEMBER

ODNOSI V DRUŽINI KOT
POGOJ ZA ZDRAVJE ALI BOLEZEN
Terme Snovik, dvorana Hrast, ob 18. uri
Zlato pravilo pravi: »Tako torej vse, kar hočete, da
bi ljudje storili vam, tudi vi storite njim!«
Ali lahko poznam potrebe drugega, če ne
poznam svojih? Ali lahko ljubim, če ne ljubim
sebe? Zakaj so odnosi iz primarne družine oz. iz
odnosa mati-oče tako pomembni za naš obstoj?
Kaj je z medsebojno navezanostjo, odvisnostjo?
Bil sem otrok, danes sem starš, jutri dedek …?!
Zakaj se celo življenje, vse tja do smrti, nenehno
in nepozabno vrtijo neporavnani odnosi iz
primarne družine? Kaj vse nudi primarna družina
oz. mati in oče in za kaj je priložnost BITI v
odnosu primarne družine oz. z mamo in očetom?
Predaval bo Rajko Škarič.
Organizira: Terme Snovik – Kamnik d.o.o. Za
člane Kluba zdravja je vstop prost. Vstopnina za
zunanje obiskovalce je 5 EUR, za goste, ki so ta
dan na kopanju, pa 3 EUR.
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PETEK, 10. DECEMBER

Decembrski stres in kako
mu ubežati
Dvorana krajevne skupnosti Zasip pri Bledu,
ob 18 uri
Zaključek leta z bilancami, prazniki, nakupi,
proslavami ... Ali nam predstavlja breme ali
veselje?
Marsikdo bo preživel december sam s seboj,
drugi v prisiljeni družbi, tretji v prijateljski družbi
itd. Zadovoljni in zadovoljeni?
Zakaj se nekateri ljudje praznikov bojijo, zakaj
nekatere prazniki žalostijo in zakaj nekatere
veselijo? Kako iz vsega tudi lepega lahko nastane
stres, ki nas na koncu stane tudi zdravja?
O tem, kako dojeti in obvladati decembrski stres,
bo predaval Rajko Škarič.
Predavanje organizira Društvo upokojencev
Zasip. Za člane društva je vstop prost, za nečlane
je 3 EUR.
PETEK, 10. DECEMBER

SEMINAR ŠPORTNE MASAŽE
Higeja, Dijaški dom Koper, Cankarjeva ulica
5, Koper
25-urni seminar, ki poteka preko vikenda,
organizira Higeja, šola za maserje in terapevte,
vodi pa Jure Tušek, manualni terapevt in
osteopat.
Športna masaža je specializirana masaža
namenjena tako rekreativcem kot vrhunskim
športnikom. Tehnike športne masaže se
osredotočajo na posebne mišične skupine,
aktivne v posameznem športu.

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

Udeleženci seminarja prejmejo diplomo ter so
vpisani v register terapevtov, ki ga vodi Higeja.
Cena seminarja je 250 € in zajema 20 % DDV,
organizacijo in izvedbo programa ter učno
gradivo.
Prijavite se lahko do 8. decembra. Prijave in
informacije na tel: 01 54 63 201, GSM: 041 540
942, www.higeja.si
SOBOTA, 11. DECEMBER

KRIZA JE ODLIČNA NOVICA
Planet Tuš Celje, ob 10.30
Enako kot 4. decembra v Kopru.
SOBOTA, 11. DECEMBER

TEČAJ AROMATERAPIJE
Higeja, Ptujska ulica 19, Ljubljana
50-urni tečaj v organizaciji Higeje, šole za maserje
in terapevte, poteka med vikendom. Tečaj vodi
Anamarija Pažin Morović, aromaterapevtka.
Aromaterapija je terapija, pri kateri uporabljamo
eterična olja. Na tečaju boste spoznali delovanje
eteričnih olj, njihovo pripravo in uporabo v
aromaterapiji in aromakozmetiki.
Udeleženci tečaja prejmejo diplomo ter so
vpisani v register terapevtov, ki ga vodi Higeja.
Cena celotnega tečaja je 530 €. Cena vsebuje 20
% DDV, organizacijo in izvedbo programa, učno
gradivo in delovni material.
Prijavite se lahko do 9. decembra. Prijave in
informacije na tel: 01 54 63 201, GSM: 041 540
942, www.higeja.si
SOBOTA, 11. DECEMBER

PREDAVANJE IN KUHARSKI TEČAJ:
HRANA ZA ŽIVLJENJE = HRANA, KI
DAJE ENERGIJO
Kidričeva 57, Trzin, od 9. do 16. ure
Hrana je lahko zdravilo in strup, odvisno od
izbora in kvalitete živil in njihove priprave. Na
predavanju boste tako spoznali nekaj zanimivih
dejstev o delovanju našega telesa, prebavi
in presnovi hrane, učinkih različnih zdravih
in manj zdravih živil na naše telo, energiji,
ki jo imajo različna živila ipd. Po predavanju
bomo nadaljevali s kuharskim tečajem, kjer
Več dogodkov in podrobnejše opise preberite
v koledarju dogodkov na www.zazdravje.net.
www.zazdravje.net 		

se bomo naučili skuhati obrok, pripravljen po
makrobiotičnih načelih in izbran glede na letni
čas. Cena: 60 EUR
Prijave in informacije: Barbara Sršen, 041 303 302
in/ali barbara.srsen@gmail.com
Sreda 15. december

Vojna ali mir z
bakterijami?
Krajevna skupnost Lucija, Portorož, ob 10. uri
Kaj predstavlja večjo grožnjo: bakterije v našem
okolju in naših telesih ali sredstva, s katerimi
se poskušamo pred njimi ubraniti? Strategija
uničevanja se, tako kot na nobenem drugem
področju, tudi tu ni obnesla. Ustvarila je le
dodatne težave.
O tem, kako izboljšati lastno odpornost, obnoviti
črevesno floro in vzdrževati higieno telesa in
domovanja brez škodljivih snovi, bosta predavali
Sanja Lončar in Adriana Dolinar.
SOBOTA, 18. DECEMBER

Božični sejem
KUD Sredina, Vidovdanska 2, Ljubljana, od 10.
do 19. ure
Na sejmu se boste lahko udeležili umetniških
delavnic, kjer si boste iz naravnih materialov
izdelali svoj unikaten izdelek, si ogledali lutkovno
igrico, prisluhnili zgodbi in koncertu ter kupili
kakšno igračo ali drug izdelek iz naravnih
materialov. Organizira: KUD Sredina, www.
sredina.org
SOBOTA, 18. DECEMBER

Zimski kres pred Ajdovsko jamo
Zbirno mesto: hram Zavoda Svibna, Brezovska Gora 19, Leskovec pri Krškem, ob 17. uri
Za dodatne informacije in prijave pokličite na:
031 329 625 ali pišite na: info@zavod-svibna.si oz.
svibna1@gmail.com
Sreda, 12. januar 2011

Zakaj biodinamiki nimajo
težav z glivicami?
Biotehniška šola, Šempeter pri Novi Gorici,
ob 18. uri
Glivice so vse bolj pogosta nadloga na vrtovih,
v kupljenih živilih in tudi v naših telesih. Se jih
lahko rešimo? Predavala bo Sanja Lončar.
Skupaj za zdravje človeka in narave
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Četrtek, 13. januar 2011

VOJNA ALI MIR Z
BAKTERIJAMI
Obrtni dom, Gradnikove brigade 6, Nova
Gorica, ob 19. uri
Enako kot 15. decembra v Portorožu.
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DECembrska dogajanja v
Ekomuzeju:
Petek, 3.12.2010,
• od 9. do 18. ure – Dan odprtih vrat v
Ekomuzeju,
• od 16. do 18. ure – Otroške delavnice:
zasnežena zimska slikarska pravljica.
Sobota, 4.12.2010,
• od 9. do 11. ure – Otroške delavnice:
glineni Miklavževi piškoti in palica za
parklje,
• od 10. do 12. ure – Eko gradnja: Kako
zgraditi ekološko hišo z naravnimi
materiali in nizkimi stroški, predava
Miro Žitko.
Nedelja, 5.12.2010,
• od 9. do 10. ure – Reševanje
problemov na domačem vrtu na
ekološki način, predava Fanči Perdih,
društvo AJDA,
• od 10. do 11.30 ure – Ali nas prazniki
veselijo ali žalostijo, predava Rajko
Škarič,
• ob 11.30 – Čustva v poslovnem svetu,
predava Ana Miletič, cena 5 EUR na
osebo,
• ob 11.30 – delavnica Priprava zeliščnih
čajnih mešanic, izvajata Monika
in Tomaž Mulej, Zeliščna kmetija
Hanuman, cena 8 EUR na osebo.
V okviru EKOFESTA potekata tudi eko tržnica in bio bolšji sejem. Tržnica je v Ekomuzeju, Cesta Žalskega tabora 2 v Žalcu, v
nedeljo med 9. in 13. uro.
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do 13.
ure

od 14.
ure

od 9. ure

Čas za
presajanje:
od 1. 12. ob 0.00
do 5. 12. ob 23.00
in
od 21. 12. ob 19.00
do 31. 12. ob 24.00

legenda
do 11.
ure

od 12.
ure

primerno
za plod

primerno
za list

primerno
za korenino

do 15.
ure

od 16.
ure

primerno
za cvet

neugodno

primerno
za presajanje

mlaj

dvigajoči
lok

ščip
do 13.
ure

od 14.
ure

padajoči
lok

Podatki so vzeti z dovoljenjem avtorice iz Setvenega priročnika Marije Thun za
leto 2010, ki ga v Sloveniji izdaja v neskrajšani obliki Založba AJDA, Vrzdenec,
www.zazdravje.net
Tel.: 01/754 07 43

biodinamika v vsakdanjem življenju

Umiritev in nabiranje
moči za nov začetek
Besedilo: Mojca Šket

Jesen smo preživeli delovno, saj smo pridno pobirali sadove celoletnega dela. Ta
bogati čas je trajal od septembra pa vse
do konca novembra, ko smo se zabavali
tudi s shranjevanjem pridelkov za dolgo
zimo. Pridelki so sicer najboljši sveži,
ko jih poberemo na vrtu. Pogosto pa
se zgodi, da imamo viške, ki jih je treba
ustrezno skladiščiti. Da bi imeli shranjeni
pridelki čim boljše skladiščne sposobnosti in da bi čim dlje ohranili svežino, smo jih pobirali ob
zanje ugodnih dnevih, skladno
s setvenim koledarjem.
Tako smo korenovke, ki so na setvenem koledarju označene v obliki rdečega korenčka, kamor
sodijo tudi korenček, zelena, pastinak, redkev,
rdeča pesa, pobirali in shranjevali ob dnevih za
korenino. Takrat kozmične sile težijo v zemljo, kar
ugodno vpliva na ohranjanje svežine ter vitaminov in mineralov v rastlini. Za spravilo korenovk,
kot so korenček ali rdeča pesa, je klet ustrezna rešitev, medtem ko druge kisamo (repa), s čimer jim
še povečamo dobrodejne učinke na naše zdravje.
Tako bomo z zdravimi in ustrezno skladiščenimi
vrtninami preskrbljeni za čas, ko bo zemlja počivala in se pripravljala na nov začetek.
Decembra, ko vstopamo v koledarsko zimo, je čas,
ko vesoljne sile delujejo v zemlji, zato bomo v tem
mesecu zemlji dodajali kremenov preparat, kar
bo ugodno vplivalo na letino naslednjo pomlad.

Dejavnosti Zveze društev Ajda
V decembru se poslavljamo od starega leta in razmišljamo o projektih, ki smo jih izpeljali. V Zvezi
društev Ajda lahko mirno rečemo, da se je v letošnjem letu veliko dogajalo. Naj omenimo samo nekatere izmed dogodkov, ki so zaznamovali to leto:
• Ustanovili smo novo društvo Ajda Posavje in
delovni center Obala, ki deluje v okviru društva
Ajda Goriška.
• Od maja redno sodelujemo v okviru Ekofesta
v Žalcu, in sicer s predavanji o biodinamiki
www.zazdravje.net 		

biodinamika v vsa

ter ponudbo biodinamičnih pridelkov naših
članov.
• V novembru, natančneje 16.11.2010, je zaživela
biodinamična tržnica na sedežu društva Ajda
Domžale, kjer člani, ki imajo certifikat Demeter,
ponujajo svoje izdelke in pridelke (ponudniki:
Demeter kmetija Videmšek, kmetija Sešlar z
biodinamičnimi siri, jabolka biodinamičnega
sadovnjaka Purgaj ter ponudba semen in
druga eko ponudba kooperative Amarant).
Tržnica je odprta vsak torek med 16. in 18. uro.
• Na Goriškem prav tako deluje biodinamična
tržnica, kjer ponujajo pridelovalci svoje pridelke. Tržnico najdete v vrtnariji Majdin gaj na
Vogrskem, odprta pa je vsak petek ob 17. uri za
vse, ki želijo kupiti biodinamične pridelke.
Naš cilj je, da se ponudba biodinamičnih pridelkov
in izdelkov približa čim širšemu krogu ljudi, ki
takšno hrano potrebujejo in cenijo, zato
bomo tudi v naslednjem letu veliko
pozornosti namenili raznovrstni ponudbi biodinamičnih pridelkov tudi
na drugih območjih Slovenije.

Pa še o izzivih za prihajajoče leto …
• Ker želimo postati še učinkovitejši, bomo
ustanovili sekcije Zveze za pridelovalce in
predelovalce, sekcijo za bralne skupine in
sekcijo za mlade biodinamike, pričeli bomo
z izobraževanjem za naše nove člane po
seminarskem gradivu, ki ga je pripravila gospa
Franka Ozbič iz društva Ajda Goriška.
• Na sestanku na VURS-u smo se dogovorili, da
bodo pripravili navodila, s katerimi nam bo
omogočeno pridobivanje živalskih ovojnic, ki
jih potrebujemo za pripravo preparatov.
• Pripravljamo se na sestanek z Ministrstvom za
kmetijstvo in s Kmetijsko gozdarsko zbornico,
na katerem se bomo pogovorili o sodelovanju.
Povabili jih bomo k sodelovanju pri pripravi in
izvedbi mednarodne konference o biodinamiki
– pot v prihodnost, ki jo pripravljamo ob 10.
obletnici delovanja Zveze društev Ajda –
Demeter in ob 20. obletnici biodinamike v
Sloveniji. Konferenca bo v oktobru 2011.
Vsem našim članom se zahvaljujemo za njihov
prispevek k širjenju biodinamike in za njihovo pomoč, v novem letu pa jim želimo dober pridelek,
veliko radosti in usklajenosti z ritmi narave!
Podobno kot se v zimskem času vesoljne sile preselijo v zemljo, imamo tudi mi v tem času priložnost, da se umirimo, usmerimo pogled vase in
prisluhnemo svojim resničnim potrebam.
Skupaj za zdravje človeka in narave
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sobota, 4. december

PROCESI V TLEH IN OBDELAVA TAL
GLEDE NA RITEM LETA
Osnovna šola Adlešiči (Točka vseživljenjskega učenja), od 9.00 do 16.30
Obdelava zemlje glede na procese v tleh, gnojenje, ukrepi glede na potrebe tal oz. posevkov. Odgovori na vprašanja slušateljev.
Vstop je prost, ker so stroški predavanja sofinancirani iz sredstev Evropskega socialnega
sklada in Ministrstva za šolstvo in šport RS.
Informacije na: 040 717 575 (ga. Vranešič), 07
30 61 392 (ga. Miketič)
Organizira: Zavod za izobraževanje in kulturo
Črnomelj v sodelovanju z Društvom za biološko - dinamično gospodarjenje LAN Bela
krajina
PONEDELJEK, 6. december

Ali je vse to zaradi stresa?
Mladinski center Dravograd (pri nogometnem igrišču), ob 18. uri
Vabljeni na predavanje Rajka Škariča (podrobnejši opis poiščite v splošnem Koledarju
dogodkov).
Organizira: Društvo Ajda Koroška
PONEDELJEK, 13. december

Zakaj (ni)sem v življenju
uspešna - uspešen?
Biotehnična šola Rakičan, ob 17. uri
Zagotovo se strinjate, da vsi ljudje želimo
biti v svojem življenju uspešni in zadovoljni,
želimo opravljati delo, poklic, ki nas veseli …
Enako želimo tudi svojim otrokom. Ampak vsi
ljudje ne živijo tako, kot si želijo. Zelo veliko
ljudi si želi v svojem življenju sprememb, pa
enostavno ne najdejo načina, kako to storiti.
Če želite spoznati naravno zakonitost, zaradi
katere se ti ljudje (ali mogoče tudi vi?) vrtijo
v začaranem krogu in ne najdejo poti do zastavljenih ciljev in želenih sprememb, se nam
pridružite na brezplačni delavnici. Vodil jo bo
Zvonko Pukšič, biokmetovalec, ki že poldrugo
desetletje iz lastne radovednosti išče odgovore na vprašanja, ki mu jih zastavlja življenje.
Zaželen je prostovoljni prispevek.
Info na: biodinamiki.pomurja@gmail.com
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Organizira: Društvo za biološko-dinamično
gospodarjenje Pomurje
PETEK,17. DECEMBER

Zaključno srečanje in
predavanje: Strupene
rastline
Osnovna šola A. Janše, Radovljica, ob 17. uri
Predavateljica Monika Brinšek bo predstavila
strupene rastline.
Na srečanju boste lahko plačali članarino in
ob tem dobili koledar za leto 2011, prav tako
bomo zbirali prijave za začetni tečaj biodinamike. Veseli bomo domačih dobrot za skupno
mizo. Organizira: Društvo Ajda Gorenjska
DECEMBER

Začetni tečaj biodinamike
Točen datum in lokacija bosta javljena
naknadno.
Prijave sprejemamo na: 04 572 56 18 (Mihaela), 04 530 56 50 (Monika) do zasedbe prostih
mest. Organizira: Društvo Ajda Gorenjska
sobota, 8. januar

RITMI IN VPLIV KOZMOSA NA
PROCESE V TLEH IN RASTLINAH
Osnovna šola Adlešiči (Točka vseživljenjskega učenja), od 9.00 do 16.30
Ritem dneva, meseca, leta. Odgovori na vprašanja slušateljev.
Vstop je prost, ker so stroški predavanja sofinancirani iz sredstev Evropskega socialnega
sklada in Ministrstva za šolstvo in šport RS.
Informacije na: 040 717 575 (ga. Vranešič), 07
30 61 392 (ga. Miketič); Organizira: Zavod za
izobraževanje in kulturo Črnomelj v sodelovanju z Društvom za biološko - dinamično
gospodarjenje LAN Bela krajina

Zveza Ajda
Zveza društev za biološko - dinamično
gospodarjenje Ajda - Demeter Slovenija
http://www.zveza-ajda.si; tel.: 01 721 48 00
Vse prispevke, ki so od marca objavljeni na teh
straneh, lahko preberete na www.zveza-ajda.si
www.zazdravje.net

ZZZ: Kaj prinaša direktiva EU o tradicionalnih
rastlinskih zdravilih?
Besedilo: Sanja Lončar

Današnji čas nam predstavljajo kot
vrhunec svobode izbire, demokracije,
prostega pretoka blaga … Pa je res
tako? Ker zdravje vse bolj postaja
potrošno blago, nenehno rastejo tudi
apetiti tistih, ki bi z njim radi zaslužili. In
to je opaziti tako pri tistih, ki ponujajo
naravna zdravila, kot tudi tistih, ki
prisegajo na sintezna.
Brez dvoma je alopatska medicina v našem okolju
zavzela osrednje mesto ter si zagotovila direktno
črpanje denarja iz naših zdravstvenih blagajn in
mogočen vpliv na zakonodajo. Tisto, kar je bilo

www.zazdravje.net 		

pred stotimi leti edino obstoječe – naravno, alopatska medicina danes imenuje »alternativa« in
le-to vztrajno odriva na rob družbe in zakonskih
rešitev. Neurejene razmere pa najbolj koristijo tistim, ki prav na trgu naravnih pripravkov in »alternativnih tehnik« vidijo možnosti za hitre zaslužke.
Verjetno se vsi, ki berete te vrstice, strinjate, da bi
to področje zahtevalo več reda in več zaščite potrošnikov. Težave pa se začnejo tam, kjer si ena
majhna skupinica vzame pravico določiti, kako in
pred kom nas bodo ščitili.
Zainteresirana industrija poskuša sistematsko obrniti na glavo naše dojemanje zdravja in zdravil.
Uspelo jim je vpeljati zelo nevarno paradigmo, da
je vse, kar zdravi, zdravilo, vse, kar je zdravilo, pa
mora biti registrirano in preverjeno po kriterijih zahodne materialistične znanosti. Kar ni registrirano,
torej ne more zdraviti!
Dokler je bilo to le mnenje, nam ni bilo mar. Zdaj,
ko to mnenje manjšine poskuša postati nov pravni
red, pa zadeve postajajo vse bolj resne.
Že nekaj časa krožijo po internetu različne interpretacije sprememb, ki naj bi se začele aprila 2011,
ko bo v polno veljavnost stopila direktiva EU o tradicionalnih zdravilih rastlinskega izvora.
Ali bo ta zakonodaja res vnesla več reda na dokaj
neurejen trg naravnih pripravkov, ali se za vsem
skupaj skriva le še en korak proti omejevanju dostopnosti naravnih rešitev?
Res nas zanima, kaj od vsega, kar poslušamo, je
resnica. Zato smo preučili evropsko in slovensko
zakonodajo in se za pomoč obrnili na tiste, ki bi
morali vedeti, za kaj gre. Za mnenje smo povprašali vodilne strokovnjake, Javno agencijo za registracijo zdravila in medicinske pripomočke, vidnega
strokovnjaka s področja rastlinskih zdravil tako na
nivoju EU kot Slovenije, prof. dr. Sama Krefta, mag.
farm. z ljubljanske Fakultete za farmacijo, ponudnike naravnih zdravil in prehranskih dopolnil ter
proizvajalce tradicionalnih pripravkov, ki naj bi bili
najbolj na udaru nove zakonodaje.
Dobra novica: vsi so se odzvali in nam res pomagali priti do konkretnih in uporabnih odgovorov.
Slaba novica: zbrano gradivo močno presega format naših novic.
Na običajnih dveh straneh res ne bo šlo. Zato smo
se odločili tematiko osvetliti z več zornih kotov in ji
posvetiti več prostora v prihodnjih številkah.
Komur se mudi, pa lahko prispele odgovore in
gradiva sproti spremlja na www.zazdravje.net, v
rubriki »Skupaj razkrivamo«, pod poglavjem »O
naravnem zdravljenju«. Vsi teksti iz te skupine
bodo imeli v začetnici ZZZ (Zakon, zdravila, zelišča), da jih lahko najdete tudi s pomočjo iskalnika,
če vtipkate te tri črke.
Skupaj za zdravje človeka in narave
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Kdaj bodo
socialne banke
zaživele tudi v
Sloveniji?
Besedilo: Zoran Šaponia, Prevzeto iz revije
Aura, november 2010

Avstrijec, Christian Felber s kolegi iz
organizacije Attac in zastopniki civilne
družbe ustanavljajo »pošteno banko«.
»Ta banka bo popolnoma drugačna od tistih, ki jih
ljudje poznajo zdaj,« pravi Felber. To naj bi bila 'dobra banka'. »Ustanova, ki bo izpolnjevala temeljno
poslanstvo banke, a ne bo špekulirala, trgovala z
vrednostnimi papirji in ne upravljala nobenih skladov.« Tako zasnovana banka naj ne bi delovala poslovno predvsem zaradi dobička, temveč v dobro
svojih strank, tako da bi dobiček pokrival le temeljno delovanje banke. To pomeni nizke obresti − za
kreditojemalce in tudi varčevalce.

nil in se vprašal, ali so bančniki vredni spoštovanja. Ko sem odkril, da ni tako, sem spoznal, da je
pravi čas za ustanovitev nove vrste banke. Nihče
od nas ne mara zamisli o apartheidu. A vendarle
je našim finančnim institucijam uspelo ustvariti
sistem apartheida, ne da bi se nad tem kdor koli
zgrozil. Če ne morete dati garancije, ne morete
dobiti posojila. V očeh bank ne pripadate našemu svetu. Grameen Bank je ta finančni apartheid
zavrnila. Drznili smo si dajati bančne kredite najrevnejšim med revnimi. Naredili smo prostor za
revne, ki niso nikoli v življenju imeli denarja. Uprli
smo se pravilom.« Yunus revnim ljudem neverjetno zaupa: »Vsak človek ima sposobnost ne le poskrbeti zase, temveč tudi pripomore k izboljšanju
blaginje skupnosti. Da bi se revni izkopali iz revščine, je treba ustvariti ugodno okolje. Ko bodo revni
lahko sprostili svojo energijo in ustvarjalnost, bo
revščina zelo hitro izginila. Revščina je nastala, ker
smo svoj teoretični okvir zasnovali na domnevah,
ki podcenujejo človeške zmožnosti. Trdno verjamem, da lahko ustvarimo svet brez revščine, če v
to verjamemo kolektivno. Če verjamem, da lahko
ustvarimo svet brez revščine, je to zato, ker revščine ne ustvarjajo revni. Ustvarjajo in ohranjajo jo
ekonomski in socialni sistemi, ki smo jih oblikovali, institucije in pojmi, ki te sisteme sestavljajo,
politike, ki jih uresničujemo.«

Zgled bangladeška Grameen Bank
Verjetno je idejni vodja takšne banke črpal navdih od bangladeške banke Grameen Bank, ki že
več kot trideset let z minimalno obrestno mero
posoja denar revnim v tej državi, in to celo brez
garancij. Direktor banke in leta 2006 Nobelov nagrajenec za mir, Muhammad Yunus, v svoji knjigi
Novemu kapitalizmu naproti pojasnjuje: »Danes
naša banka daje posojila več kot 71 milijonom
revnih v 80 tisoč vaseh Bangladeša. Od svojega
odprtja je banka dodelila posojila v skupnem znesku 6 milijard dolarjev. Trenutno je stopnja povračila 98,6-odstotna. Banka je poslovala z dobičkom
odkar obstaja, razen v letih 1983, 1991 in 1992.
Vendar je najpomembnejše to, da je po izsledkih
interne ankete 64 odstotkov tistih, ki so pri nas
najemali posojila najmanj pet let, preseglo prag
revščine. Stopnja revščine v naši državi je s 74 odstotkov v letih 1973−1974 padla na 40 odstotkov
v letu 2005.
Avtor opisuje tudi razloge za ustanovitev socialne banke: »V preteklosti so se finančne institucije
spraševale, ali so revni plačilno sposobni, in so na
to vedno odgovorile z nikalnico. Posledično so bili
revni preprosto prezrti in izločeni iz finančnega
sistema, kot da ne bi obstajali. Vprašanje sem obr41
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Zakaj bi iskali drugje, ko pa v specializiranih
prodajalnah Sanolabor dobite vse, kar potrebujete za ohranjanje zdravja in kakovostno
oskrbo različnih težav?
S široko ponudbo diagnostičnih in terapevtskih
pripomočkov vam omogočamo, da sami spremljate in nadzirate svoje zdravje.
Pester program naravnih zdravil in prehranskih
dopolnil vas bo po ravni in naravni poti vrnil v
ranovesje.
Za dobro spanje poskrbite z vrhunskimi vzglavniki, za brezskrbno gibanje pa vam ponujamo široko paleto ortopedske obutve in pripomočkov.
Smo tudi največji ponudnik naravne kozmetike
različnih certificiranih proizvajalcev.

Končno tudi v Kranju!

Obiščite našo novo prodajalno
na Beiweisovi 30 (poleg Eurospina).
Vse informacije na: 04 252 11 34.

Vljudno vabljeni v naše prodajalne po vsej Sloveniji.
Seznam prodajaln z naslovi in telefoni poiščite na
www.sanolabor.si

www.zazdravje.net

vse bolj predrzno trgujemo.
Države se borijo za čim večje kvote dovoljenih izpustov, ki jih lahko nato prodajajo druga drugi v
obliki “trgovine z izpusti”. Pod pretvezo ekoloških
rešitev se ljudem vsiljujejo novi eko standardi,
ukinja se pravica do zdrave svetlobe in vsiljujejo
se varčne žarnice, namesto v zdravih in prevetrenih prostorih bomo zaradi prihrankov toplote prisiljeni živeti v klimatiziranih prostorih, kjer se celo
zrak reciklira. Če tako nadaljujemo, bomo eno potrošništvo zgolj zamenjali z drugim pod pretvezo
eko tehnologij. O tem, da nas je prav potrošništvo,
ki je daleč od dejanskih potreb, pripeljalo do takšnih obremenitev okolja, pa ne govori nihče, ki
mu je do zaslužka.

Kje ste vi v tej zgodbi?

Trgovina z umazanijo!
Izprijenost današnjega sveta prihaja v “veliki
finale”. Ne trgujemo le s tistim, kar je koristno
– vse večji denar se obrača tudi v trgovini z odpadki.
Že zbiranje in obdelava vaših hišnih odpadkov
postaja vse bolj zanimiv posel, kaj šele trgovina
z nevarnimi odpadki, na katerih nekateri služijo
milijarde. Policija in vojska bosta seveda varovali
konvoje nevarnih odpadkov in, če je potrebno,
tudi s silo ustavljali protestnike, ki želijo le ohraniti
svoje ozemlje brez kemične ali radioaktivne kontaminacije. Enako je z zakonodajnim organom, ki
očitno uzakonja zgolj pohlep kapitala in se v zadnjem času vse bolj odločno spravlja nad aktiviste različnih okoljevarstvenih organizacij. V novih
zakonih je neposredno zapisano, da vas lahko obsodijo, če ste s svojim dejanjem podjetjem povzročili izgubo.
Podobno se dogaja tudi na področju globalnega
segrevanja ozračja. Medtem ko se znanstveniki
prepirajo glede tega, ali nas čaka potop ali ledena
doba, politiki in gospodarstveniki v vsej zgodbi
očitno vidijo le nove priložnosti za zaslužek. Namesto da bi začeli zmanjševati svoje grehe, z njimi
www.zazdravje.net 		

Povprečen Slovenec na leto obremeni okolje z
10 tonami CO2. Po tem “dosežku” smo podobni
drugim Evropejcem. Lahko se tolažimo s tem, da
prispevajo Američani dvakrat več CO2, ali pa se zamislimo nad dejstvom, da večina sveta še vedno
živi tako, da okolja sploh “ne bodo imeli na vesti”.
Če želite izračunati, kakšen je vaš osebni ogljični
odtis, kliknite na zelo zanimivo aplikacijo, ki jo je
pripravila fundacija Umanotera. Razen konkretnega izračuna je stran polna tudi zanimivih zamisli
za prihranek denarja in izpustov CO2. Aplikacijo
najdete na spletni strani www.umanotera.org
oziroma http://www.umanotera.org/index.php?
node=170. S.L.

Sežiganje nevarnih odpadkov
10. novembra je pred poslopjem vlade RS
potekal mirni protestni shod proti pridobitvi
okoljevarstvenega dovoljenja podjetja Lafarge Cement za sežiganje nevarnih odpadkov.
Shod je organiziralo društvo Eko krog iz Zagorja ob Savi, saj na novo sprejeto okoljevarstveno dovoljenje podjetju Lafarge Cement
dovoljuje radikalno povečanje onesnaževanja, kar se tiče izpustov benzena in ogljikovega dioksida.
Glede na številčnost udeležencev (vsaj 3000),
ki so prišli ne le iz Zasavja, temveč tudi od
drugod, in na veliko odmevnost shoda, bi
lahko pričakovali resen odziv vlade. A vse, kar
so protestniki zaenkrat dosegli, je, da bodo
lahko sami izbrali strokovnjake, ki bodo še
enkrat preverili postopek izdaje okoljevarstvenega dokumenta.
In CO2 iz Lafarge Cementa še naprej prosto
polni zasavski zrak …
Skupaj za zdravje človeka in narave
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regionalne novice in dogodki

Filmski večeri v Okoljskem centru
V Info točki Okoljskega centra, na Trubarjevi 50 v Ljubljani, so 18. novembra začeli
s filmskimi večeri, ki bodo redno potekali
vsako sredo. Predvajali bodo dokumentarne filme, ki se ukvarjajo s problematikami,
povezanimi s podnebnimi spremembami,
kmetijstvom in delovanjem prehrambenega
trga, privatizacijo vodnih virov ipd.
Novo dogajanje je otvoril film The Age of
Stupid, v naslednjih dveh mesecih pa se
bodo odvrteli:
• 8. december: Hrana d.d.
• 15. december: Kruh naš vsakdanji
• 13. januar: Mi hranimo svet
• 20. januar: Semena svobode
• 27. januar: Mit o biogorivu
Datumi in vrstni red filmov se lahko spremenijo, točne informacije pa lahko sproti
poiščete na: www.okoljski-center.si

stran ureja: Katja Podergajs [katja@metafora.si]

Vljudno vabljeni v prenovljeno trgovino
Mavrični dar v trgovsko-poslovnem
centru Murgle, kjer vas po novem čaka
oddelek z biološko pridelanimi živili.

Izbirali boste lahko med pestro ponudbo
ekološko pridelanega svežega sadja in
zelenjave, izdelki iz ovčjega in kravjega
mleka, vrhunsko otroško hrano Holle,
veganskimi in brezglutenskimi izdelki
naravnimi sladili, hladno stiskanimi olji ...

Pričakujemo vas
vsak delovni dan med 7. in 19. uro
ter ob sobotah med 7. in 15. uro.

www.mavricnidar.si

Zimsko kresovanje
Kresovanje ponavadi povezujemo s 1. majem, a starodavne šege so poznale tudi zimski kres.
Tako vas Zavod Svibna, ki se ukvarja z obujanjem starih šeg, vabi na obisk Ajdovske jame
ob praznovanju zimskega kresa.
Po uvodni predstavitvi praznika in z njim povezanih šeg se boste sprehodili do Ajdovske
jame, se zadržali ob kresu pred njo in jo nato
obiskali. S seboj prinesite kar najbolj izvirno
okolju prijazno svetilo in veliko dobre volje.
Bodite primerno obuti in oblečeni, za dodatne informacije in prijave pa obvezno pokličite na spodnji naslov.
Zanimiv zimski dogodek bo potekal v soboto, 18. decembra, od 17. do 20. ure. Zbirno
mesto: hram Zavoda Svibna, Brezovska Gora
19, p. Leskovec pri Krškem.
Več informacij: 031 329 625 ali preko e-pošte:
info@zavod-svibna.si oz. svibna1@gmail.com

KAJ JE ZARES BIO?
Univerza za 3. življenjsko obdobje Sevnica
vabi na predavanje Marjane Petrman: Eko,
bio, naravno, z bregov … je res Bio.
Predavanje bo v torek, 11. januarja, ob 9.
uri v Kulturni dvorani v Sevnici.
Več informacij na rihard.cernigoj@kabelnet.net

