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S srcem za srce! 

 
 
Naslednjih sedem strani je zapolnjenih z okusno, hranilno hrano, ki bo poskrbela, da 

se boste dobro počutili in odlično izgledali. Dodajte to hrano k svojim najljubšim 

receptom ali pa se spomnite kakšnih lastnih zanimivih kombinacij. Poskusite že takoj z 

naslednjim obrokom! 

 

Ohrovt  

Ta široko-listnata zelenjava je na vrhu seznamov, ko je govora o hranilnosti. Je 

antioksidativna superzvezda, napolnjena z vitamini, ki pomagajo preprečiti raka, 

ohranjajo zdravje vaših oči in očistijo vaše telo toksinov. Ima tudi nizko kalorično 

vrednost in visoko vsebnost vlaknin, kar 

pomeni, da bo napolnil vaš želodček, brez 

da bi se zredili. 

Odličen je v surovih solatah, v omakah in 

dresingih. Njegova nutricionistična vrednost 

pa zdrži tudi pri toplotni obdelavi. Ena 

skodelica ohrovta vsebuje 0% maščobe, 

cca. 36 kcal in visoko vsebnost vitamina C, 

magnezija, beta karotena, mangana, 

folatov, kalija in vitamina K, ki je nujen za 

dobro zdravje kosti in preprečuje krvne 

strdke. 

 

Limone 

Ta citrus vsebuje visoko vsebnost antioksidantov, 

vitamina C in citrusne kisline. Ta trio pa, ne le da okrepi 

imunski sistem, pač pa poskrbi za izboljšano izgradnjo 

kolagena, torej za bolj sijočo in mladostno kožo. 

Pitje tople limonade na tešče in pred obroki pa zelo 

pomaga pri prebavi. 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Kvinoja  

Čeprav je to seme, se kuha in okusi 

podobno kot žita in kaše. Kvinoja je ena 

izmed najljubših hran športnikov, ker je že 

samostojna odličen vir kompleksnih 

proteinov, ki telesu dovajajo esencialne 

aminokisline. 

Kvinoja je seme iz Južne Amerike, ki ga 

imenujejo tudi »Inkovsko zlato«, predvsem 

zaradi njene bogate hranilne vrednosti. 

Kvinoja je majhna in okrogla, pri nas 

dobavljiva v belih in rdečih odtenkih. Je kompleksen ogljikov hidrat z nizkim 

glikemičnim indeksom, kar pomeni, da ne bo povzročila naraščanja krvnega 

sladkorja. 

Ne vsebuje glutena, vsebuje pa 2x več vlaknin kot ostala žita, kar pomaga pri 

zdravem gibanju črevesja. Kvinoja je bogata z železom, ki pomaga soustvarjati 

rdeče krvničke. Vsebuje veliko magnezija, mangana in vitamina B2, ki izboljša 

energetsko stanje organizma, pospešuje metabolizem in možgansko ter mišično 

funkcijo. 

Ker vsebuje visoko vsebnost proteinov, je kvinoja edino žito, ki ga lahko jeste s 

katerimkoli obrokom, ne glede na to, da spada v enako skupino kot žita. 

 

Špinača 

Popaj je imel prav: Če jeste špinačo, ste resnično 

lahko močnejši! Nitriti v tej listnati zelenjavi dvignejo 

nivo dveh proteinov, ki sta prvotno prisotna v krvi, kar 

pomaga izboljšati vaš mišični tonus. 

Špinača je tudi napolnjena z zdravimi vitamini, 

minerali in mikronutrienti – vključno z luteinom, ki 

izboljša delovanje vaših oči in pomaga ustvariti 

čistejšo očesno mrežnico. 

Torej, Popaj ni jedel špinače kar v prazen nič  

Špinača je vsekakor ena izmed najljubših vrst 

zelenjave vrhunskih športnikov, saj je njena priprava zelo preprosta (podušena ali pa 

surova v solati), obenem pa je to eno izmed najboljših živil kar jih lahko pojeste. 

Vsebuje pomembne vitamine, minerale in mikronutriente. Je bogat vir železa in 

kalcija. 

 

Čaj 

Pitje zelenega ali črnega čaja lahko izboljša 

delovanje vašega metabolizma, zmanjša tveganje 

za bolezni srca in ožilja, zniža vaš holesterol in 

izboljša imunski sistem – vse na račun NIČELNIH 

kalorij. Še več, zeleni čaj vsebuje antioksidante, ki 

pomagajo zniževati notranja vnetna stanja v 

telesu, izboljšajo tonus vaše kože in ščitijo kožo pred 

rakom. 

Čaj vsebuje močne antioksidante, ki se borijo proti prostim radikalom, pomagajo v 

boju proti rakom in zmanjšajo tveganje za bolezni srca in ožilja. 
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Kokosovo olje 

Kokosovo olje je odličen vir dobrih maščob, ki se zlahka 

prebavijo in pomagajo ohranjati zdrave ravni holesterola v 

krvi. Kokosovo olje nastane s stiskanjem kokosovega mesa. 

Uporabljajo ga kot hrano in zdravilo, saj ima odlične 

terapevtske in kozmetične lastnosti. Vsebuje srednje-

verižne maščobe, ki jih lahko telo učinkovito presnovi in 

spremeni v efektiven vir energije ter jih zato ne shranjuje v 

svoje maščobne celice. Je tudi eno izmed varnejših olj pri 

toplotni obdelavi, saj ima visok temperaturni indeks in 

stabilnost. 

 

Paradižnik 

Paradižnik vsebuje skoraj toliko vitamina C 

kot pomaranča in kar je še bolj pomembno 

je to, da vsebuje likopen – enega 

najmočnejših antioksidantov. Likopen 

pomaga pri zdravju prostate in oči, znano pa 

je tudi, da pomaga pri zdravljenju kože, ki je 

utrpela posledice prekomernega 

izpostavljanja UV žarkom. Paradižniki 

pomagajo nižati tveganje za raka na želodcu, jajčnikih, črevesju in prostati. 

 

 

 

 

Lanena semena/olje 

Že res, da so po velikosti majhna, vendar 

lanena semena vsebujejo odlične substance, ki 

pomagajo ohranjati zdravje v naših telesih. 

Polna so proteinov, vitaminov in esencialnih 

maščobnih kislin, ki pomagajo zdravju vašega 

srca in omogočajo, da je vaša koža primerno 

hidrirana in mehka. 

Bonus: Visoka vsebnost vlaknin vas napolni in 

pomaga reducirati lakoto, kar pripomore k 

zmanjšanju telesne teže. 

Lanena semena lahko namočite v vodo ali 

katerokoli drugo primerno tekočino, da 

ustvarite želatinasto strukturo, ki je vsesplošno zelo uporabna za ustvarjanje 

veganskih/presnih krekerjev, kruha in piškotov. Semena lahko tudi zmeljete (na primer 

s kavnim mlinčkom) in tako dosežete še hitrejšo prebavljivost. Uživanje celih lanenih 

semen pomaga pri čiščenju spodnjega dela črevesja in tako omogoča ohranjanje 

zdrave prebave. 
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Turmerik/Kurkuma 

Kurkuma spada v isto družino kot ingver in je 

najbolj poznana po svoji močni rumeni barvi. 

Splošno se jo uporablja za lepotilne učinke, zato 

je v svetu tradicionalne medicine poznana kot 

»notranje lepotilno sredstvo«, saj ima izjemno 

močan protivnetni učinek na vsa notranja 

vnetja. Pomaga čistiti kri, stimulira jetra in zviša 

nivo rdečih krvničk, kar pomaga pospešiti 

cirkulacijo. Kurkuma pomaga tudi pri hidriranju 

suhe kože in izboljša njeno kompleksnost. Sveža 

korenina se lahko uporablja za sveže sokove, v 

prahu pa je največ zaužijemo s karijem. 

 

 

Orehi  

Ne le, da so odličen vir proteinov, orehi  pomagajo oksidirati maščobo – kar 

pospešuje izgubo »neprijazne« maščobe in ohranja vaše srce zdravo. Raziskave so 

celo pokazale, da zdrave omega3 maščobne kisline, ki jih oreh vsebuje, znižujejo slab 

holesterol, vnetja in pomagajo pri boljšem odzivu telesa na stres. 

 

 

Če boste dodali na krožnik hranilno bogato hrano, 

boste izpodrinili prazen »junk food«, obenem pa zelo 

uživali v okusih prave hrane. 

 

 
Pomaranče 

Super-zvezda med citrusi, ki je polna vlaknin, katere vas 

bodo napolnile in pomagale zmanjšati nenadne napade 

lakote, obenem pa bojo visoke vrednosti vitamina C 

izboljšale produkcijo kolagena za čvrstejšo in bolj gladko 

kožo! Vitamin C v pomarančah je tud znan kot pomagalo 

v boju s stresom, obenem pa izboljšuje imunski sistem in 

uravnava krvni pritisk. 
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Goji jagode 

Goji jagode so eno izmed najbolj hranilno-izpopolnjenih živil 

na planetu! Vsebujejo vseh 18 aminokislin, super-visoko 

vsebnost vitamina A (oz. betakarotena), vitamine C, B1, B2 in 

ostale močne antioksidante, ki izboljšajo poškodbe, katere so 

povzročili prosti radikali, ohranjajo telo prečiščeno in močno, 

predvsem v boju z rakom in drugimi boleznimi. Dodajte goji 

jagode sadnim solatam ali pa jih posujte po sladicah. 

 

 

 

 
 

Kakav  

Nič čudnega, da obožujemo čokolado: Osrečuje nas! 

Študije so pokazale, da fitokemikalije v kakavu – bazi 

čokolade – lahko izboljšajo naše razpoloženje in nas 

spravijo v dobro voljo. Vendar se pri tem še ne zaključi! 

Vsebuje namreč tudi izjemno visoke vsebnosti 

antioksidantov, ki pomagajo ohranjati našo kožo 

zdravo in sijočo. Torej hrana, ki nam pomaga pri 

boljšem počutju, obenem dobbro vpliva tudi na naš 

izgled. Še bi, prosim!  

 

Borovnice  

Borovnice kraljujejo na vrhu lepotilnih super 

živil, saj vsebujejo najvišjo antioksidativno 

vrednost – ta pa nas pomaga ščititi pred 

prostimi radikali, kar omogoča, da je koža 

videti bolj sveža, sijoča in gladka. Polifenoli 

v borovnicah pomagajo pri reduciranju 

maščobnega tkiva, dobra novica pa je tudi 

ta, da zamrznjene ohranijo kar 70% hranilne 

vrednosti, zato jih z lahkoto uporabite tudi v 

mrzlih zimskih dneh. 

Kot odličen vir antioksidantov, kalija in 

vitamina C, imajo borovnice izjemno močno proti-vnetno moč. 

 

 

Acai jagode  

Te eksotične jagode so prava super-hranilna bomba! 

Raziskave so pokazale, da so acai jagode polne 

visokih koncentracij antioksidantov in imajo močne 

protivnetne sposobnosti, ki so dokazano uspešne v 

boju z boleznimi in pomagajo ohranjati zdrav videz 

vaše kože. 
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Chia semena  

Chia semena so najmočnejši vir Omega3 

maščobnih kislin. Dajo vam vsa hranila, ki jih 

potrebujete za močne in sijoče lase ter gladko 

polt. So tudi eden izmed najbogatejših virov 

rastlinskih beljakovin in vodotopnih vlaknin ter 

nutrientov, kot so magnezij, kalij in kalcij. 

Najboljše pa je to, da lahko absorbirajo 10x večjo 

maso tekočine glede na njihovo težo in s tem 

ustvarijo tekoč gel, ki je izjemno hidratanten in 

hranilen. Zato jih lahko uporabite za ustvarjanje 

veganskih pudingov ali pa z njimi ustvarite 

kremasto strukturo vaših smoothiev. 

 

 

 

Kajenski poper  

Kajenski poper je odličen vir vitaminov A, B in C. Vsebuje tudi kalij in mangan. 

Pomaga telesu pri prebavljanju proteinov in vsebuje kapsaicin, ki je odličen za 

reguliranje telesne temperature, uravnava artritis in izboljšuje krvno cirkulacijo. 

 

Rukola  

Z vitamini in minerali, ki jih vsebuje ta listnata zelenjava, boste svojemu notranjemu 

ekosistemu podarili vso ljubezen, ki jo potrebuje! Klorofil, zeleni pigment, ki ga 

najdemo v vsej temno-listnati zelenjavi, očisti vaše telo in vam da svež vir energije, saj 

uravnava pH vaše krvi. Temna zelenjava, kot je rukola (špinača, blitva, ohrovt,...) je 

odlična za telesno alkaliziranje, obenem pa vas obogati z vitaminoma A in C, ki 

zmehčata kožo in učvrstita zobe ter kosti. 
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Avokado 

Zdrave mono-nasičene maščobe v avokadu dokazano 

nižajo lakoto in preprečujejo nenadno porast sladkorja 

v krvi, ki vašemu telesu govori, naj shrani maščobo. In 

kaj sledi? Adijo napihnjenost! Še boljše, avokado je 

napolnjen z vitamini C, K in B6. Kombinacija teh treh 

vitaminov z esencialnimi maščobnimi kislinami ohranja 

vaše lase sijoče in vašo kožo takšno kot mora biti – 

sijočo in lepo! Avokado je odličen vir naravnih srednje-

verižnih maščob, ki jih naše telo prepozna in hitro 

spremeni v vir energije, zato niso nikoli shranjene v 

telesu kot maščobno tkivo in tako pomagajo 

zmanjševati nivo slabega holesterola. 

 

 

 

 

Jabolčni kis 

Jabolčni kis odlično regulira nivo sladkorja v krvi. To je torej esencialna komponenta 

za ohranjanje vitke postave. Vsebuje tudi veliko pomembnih 

encimov, ki pomagajo detoksificirati vaše telo in kontrolirati 

vaš apetit. Ocetna kislina zbalansira pH krvi, kar pomaga 

alkalizirati telo. In zakaj je to pomembno? Bolj je telo bazično, 

boljša je njegova imunska funkcija in višji je nivo energije. 

Jabolčni kis je tudi bogat s kalijem, ki je ključen pri rasti in 

tvorbi mišičnega tkiva in ohranja zdrav živčni sistem. Vsebuje 

tudi veliko jabolčne kisline, ki je anti-virusna, anti-bakterijska 

in anti-glivična. Jabolčni kis tudi pomaga pri razdeljevanju 

maščob, kar pomeni, da jih vaše telo zato lažje uporabi, kot 

pa shrani. 
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NAPIJTE SE GA! 

Pitje vode največkrat ni niti omembe vredno, vendar pa je zelo zaskrbljujoče 

dejstvo, da je več kot 75% prebivalstva kronično dehidriranega. Noro, kajne? 

Izkazalo se je, da prepogosto zamenjamo lakoto z žejo in tako pojemo več, kot v 

resnici naše telo potrebuje. Kadar pijemo pa žal največkrat  (kar 50% prebivalstva) 

posežemo po nezdravi, umetno sladkani pijači (poročilo Ameriškega nacionalnega 

centra za zdravstveno statistiko).  

Zakaj je torej pitje vode tako esencialno za dobro zdravje? Več kot 60% našega 

telesa je sestavljenega iz vode, in vsak organ in sistem v njem, je 100% odvisen od 

nje.  

Nosi nutriente do celic, odplakuje toksine in pomaga celemu telesu, da tekoče 

funkcionira. V primeru, da premalo pijete pa lahko trpite za sledečimi posledicami: 

utrujenost, suha koža, prebavne težave in visok krvni tlak. Dehidracija lahko tudi 

upočasni vaš metabolizem za cca. 3%, kar konec leta lahko pomeni dodatnih 8kg. 

 

 

Še več razlogov za pitje vode:  

1.) Imeli boste več energije 

Utrujenost je eden izmed prvih znakov dehidracije. Spijte požirek in kar gnalo 

vas bo čez vse vaše treninge. 

 

2.) Hitreje se boste regenerirali 

S potenjem izgubljamo veliko vode, zato je pitje dodatnih količin zelo 

pomembno po koncu treninga, saj boste le tako ohranjali hidratacijski balans, 

regenerirali mišice in pomagali telesu, da še naprej tekoče funkcionira. Spijte 

dodatna 2dcl vode za vsakih 30min vadbe. 

 

3.) Izboljšajte razpoloženje 

Blaga dehidracija (izguba cca. 1-2% vode glede na vašo telesno maso) je 

dovolj, da vpliva na vaše razpoloženje in sicer v negativno smer. Rehidracija 

tekom dneva bo ohranjala trezno razmišljanje in vašo motivacijo za gibanje! 

 

4.) Preprečili boste porast teže 

H2O vas napolni na račun ničelnih kalorij – komu to ni všeč? Ljudje, ki spijejo 

samo 2 kozarca vode pred obrokom, zaužijejo približno 90kcal manj, kot tisti, ki 

ne pijejo. 
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Igrajte se z okusi 

 

Zavedam se, da je lahko konstantno pitje vode malce dolgočasno in zato vam 

ponujam nekaj idej in dodatkov s katerimi lahko naredite vaše požirke bolj okusne. 

Naredite si svoje »vode z okusom«! Vse skupaj je zelo preprosto, potrebujete le nekaj 

časa. Velik vrček napolnite s filtrirano vodo. Na tanko narežite vaše najljubše sadje in 

ga dodajte v vrček. Postavite ga v hladilnik in se z njim osvežite vedno, ko občutite 

rahlo dehidracijo. Podobno velja za stekleničke za na pot. Sadje narežite, z njimi 

zapolnite dno in potem tekom dneva le dodajajte vodo. 

 

Moje najljubše kombinacije: 

- Kumara + jagoda + limona 

- Kumara + ribez 

- Borovnice + limona 

- Sveža meta + limeta 

- Limeta + ½ žličke jabolčnega kisa 

- Pomaranča + mango 

- Jagode + sveža meta 

- Narezan ingver + limeta 

 

In drugi odlični načini, da ostanete hidrirani... 

1.) Čaj: Pitje čaja je odličen način, da ostanete hidrirani! Ima močne 

antioksidativne lastnosti in lahko pospeši vaš metabolizem. Katerikoli čaj je 

dobra izbira, vendar pa sama najbolj obožujem zelenega in vse brezkofeinske 

zeliščne čaje, ki so odlični pred spanjem. 

 

2.) Kokosova voda: Vsebuje ogromno elektrolitov, ki vzpostavijo ravnovesje po 

znojenju in telesni aktivnosti.  

 

3.) Sveži sokovi: Sveži sadno-zelenjavni sokovi so še ena odlična vrsta hidratacije, 

obenem pa vas napolnijo z živimi encimi in zdravimi nutrienti. Uporabite 

domač sokovnik in iztisnite sveže sokove, ki bodo na vaše telo delovali kot 

infuzija. 

 

 

 

 



12 
 

Izberite prave proteine 

Jejte proteine pri vsaj treh obrokih v dnevu. Lahko jih jeste 

pri obroku 1, 2, 3, 4 in 5. Če se boste držali količinskih 

napotkov s strani »vodič med obroki«, boste prišli do 

želene postave v izjemno kratkem času! 

Glavna »skrivnost« pri izgubi teže: Jejte proteine! Ravno nasprotno vsem stereotipom, 

ki jih poslušate že dalj časa: Proteini vas ne bodo preoblikovali v »bodybuilderje« - 

zaupajte svojim novodobnim trenerjem, ki to dobro vemo! Če v svoj prehranjevalni 

režim dodate proteine, boste dejansko pospešili metabolizem in uravnali raven 

sladkorja v krvi, kar bo uravnotežilo vaš apetit in preprečilo nenadne dvige inzulina, 

kar pa kasneje povzroča porast teže. Če boste vključili proteine v prehrano, boste 

bolj zdravi, obenem pa bo vaše telo bolj tonizirano. 

Raziskave so pokazale, da imajo ljudje, ki zaužijejo več proteinov, nižji procent telesne 

maščobe in lažje ohranjajo konstantno težo. Eden izmed razlogov: Proteini 

potrebujejo več energije, da se prebavijo in uporabijo, to pa v telesu sproži termični 

efekt. To pomeni, da kurite kalorije že samo s tem, ko jih prebavljate! Super, kajne? 

Razčlenjevanje proteinov na osnovne aminokisline lahko sprovede tudi do 30% manj 

kalorijskega inputa, glede na tistega, ki ste ga zaužili s hrano. 

Prava moč proteinov dejansko izhaja iz njihovih 20-ih aminokislin, ki pomagajo 

regulirati lakoto in so nujno potrebne za grajenje in regeneracijo puste mišične mase, 

zdravih las, kože in nohtov. Naše telo lahko samo izgradi 11 aminokislin, ostalih 9, 

poznanih tudi kot esencialne aminokisline, pa mora dobiti s hrano. 

 

 

Kompletni proteini 

Kompletni proteini vsebujejo vseh 9 aminokislin, ki jih je potrebno dobiti s hrano. 

Takšne proteine najdemo v živilih, kot so tofu, ajda, kvinoja in rjav riž. Seveda pa 

lahko kompletne proteine zaužijete tudi tako, da kombinirate več nekompletnih 

proteinov med seboj. 

Nekompletni proteini 

Stročnicam, sadju in zelenjavi primanjkuje ista aminokislina, med tem ko oreščkom, 

žitaricam in semenom primanjkuje ista-druga aminokislina. Če kombinirate to hrano 

med seboj, boste zaužili kompletne proteine in s tem ne bo telo trpelo zaradi 

kakršnegakoli primanjkljaja.   
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OBOŽUJEMO RASTLINSKE PROTEINE 

( vegetarijanske in veganske različice ) 

Kvinoja: Kvinoja je seme s kompletnimi proteini in vsebuje vse esencialne 

aminokisline. Vsebuje približno 2x več vlaknin kot žitarice in ravno zaradi slednjih in pa 

seveda tudi kombinacije s proteini, ima izjemno nizek glikemični indeks, kar pomeni, 

da uravnava vaš krvni sladkor. Uporabite jo lahko namesto testenin, žitaric, v 

kosmičih ali v rižotah. 

Chia semena: Chia semena so v kar 20% sestavljena iz proteinov, kar pomeni, da že 2 

čajni žlički vsebujeta 2g vseh esencialnih aminokislin, ki jih vaše telo potrebuje. Poleg 

tega pa so še odličen vir Omega-3 maščobnih kislin. Dodajte jih smoothiem, solatam, 

sadju, kosmičem,... lahko pa jih uporabite tudi za pripravo naravnega, veganskega 

pudinga. 

Spirulina: Spirulina je modrozelena alga oz. cianobakterija, ki se ponavadi prodaja v 

obliki prahu ali pa v tabletah. V svoji sestavi vsebuje kar 60% proteinov, kar 

predstavlja približno 8g vseh esencialnih aminokislin v dveh čajnih žličkah spiruline. 

Dodate jo lahko vodi, smoothiem ali pa svežim sokovom. Poleg proteinov pa je tudi 

odličen vir železa! 

Konopljina semena: So odličen kompletni protein, poleg tega pa vsebujejo dobre 

maščobe, ki nižajo slab holesterol in dietne vlaknine. So eno izmed najbolj hranilno-

izpopolnjenih živil na našem planetu in eno izmed edinih semen, ki vsebuje tudi 

klorofil. Lahko jih potresete po solatah ali pripravljenih toplih jedeh, lahko pa jih 

dodate domačim pekovskim sladicam. 

Amarant: Tako kot kvinoja, je tudi amarant seme, vendar se najlažje pripravi kot 

žitarice. Pol skodelice vsebuje kar 4.5 g kompletnih proteinov. Vsebuje pa tudi veliko 

vitaminov in drugih esencialnih nutrientov. 

Stročnice: Stročnice so zelenjava kot je grah, fižol in leča in vsebujejo visoko vrednost 

proteinov ter dietnih vlaknin. Polovica skodelice vsebuje kar 10g proteinov! So tudi 

odličen vir železa, riboflavina in antioksidantov. Priporočena dnevna količina je 

približno ena skodelica. 

 

 

... NAJTEŽJE JIH JE SKOMBINIRATI... 

Vendar to ni res! Kompletne proteine lahko sestavite na zelo preprost način, če se 

držite sledečih navodil kombiniranja: 

- Žita + oreščki 

- Stročnice + semena 

- Stročnice + žita 

- Stročnice + oreščki 
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In kako to deluje? 

Esencialne aminokisline so: valin, triptofan, metionin, leucin, histidin, izoleucin, 

fenilalanin, treonin & lizin. Vendar pa ni tako pomembno to, da si zapomnite ta 

imena, kot je pomembno kombiniranje hrane, ki ne vsebuje določenih 

aminokislin. 

- Stročnice ( valin, leucin, histidin, izoleucin, fenilalanin ) 

- Žita ( valin, levcin, histidin, fenilalanin ) 

- Oreščki in semena ( valin, fenilalanin, leucin, histidin ) 

Poskusite imeti kompletne proteine z vsakim obrokom, vendar pa se tudi ne 

obremenjujte preveč, če vam to vedno ne uspe. Samo opomnite se, da boste 

tako jedli že z naslednjim obrokom – in nič ne bo zamujenega! 

 

 

 

Pred treningom: 

Dobra ideja je, da imate obrok s kompletnimi proteini približno 1.5 h pred treningom, 

kar bo zagotovilo, da bodo vaše mišice na trening pripravljene in zapolnjene. 

Prepričajte pa se, da si pustite dovolj časa, da lahko hrano kvalitetno prebavite! Če 

boste jedli prepozno, ne boste telesu dovolili, da efektivno prebavi proteine in boste s 

tem prikrajšani za marsikatero njihovo dobro lastnost. 

 

Po treningu: 

Vedno zaužijte kompletne proteine približno 30min po treningu! Zelo je pomembno, 

da ujamete to »okno priložnosti«, saj takrat vaše telo lažje sprejme vse kvalitetne 

sestavine in se tako hitreje in lažje regenerira ter izgradi kvalitetno pusto mišično 

maso. Proteini po treningu naj bodo takšni, da se lahko hitro absorbirajo, torej čim 

manj kompleksni. 
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Postanite Zelena boginja!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsak obrok lahko vsebuje zeleno hrano! 

Verjetno ste že slišali vse možne pohvale na račun zelenjave, kajne? In vse drži! Poleg 

tega, da vsebuje zelo malo kalorij, je zelenjava »zapakirana« z odličnimi »anti-aging«, 

lepotilnimi, energetskimi nutrienti. Sijoča koža? Odkljukano! Zdravi lasje? Odkljukano! 

Ozek pas? Odkljukano! Več energije? Tudi to je odkljukano! Prehranjevanje z 

zelenjavo vpliva na vse te aspekte in še več – to je glavni razlog zakaj je št.1 na 

seznamu živil, ki nas vodijo do dolgega in zdravega življenja. Resnično zdravje 

namreč pomeni, da zgledate in se počutite odlično, ta rastlinska hrana pa vam bo 

dala tudi ogromno naravne energije, ki bo pozdravila vaš notranji ekosistem. 

 

 

 

Tukaj je 7 odličnih razlogov, zakaj jesti zelenjavo: 

1.) Z njo konzumirate manj kalorij. 

Zelenjava vsebuje veliko vlaknin, zato se hitreje nasitite. Poanta: Cela vreča 

špinače ima le 20kcal, ampak 6x toliko vlaknin kot mala čokoladna tablica! 

 

2.) Okrepi imunski sistem. 

Način prehranjevanja, ki vključuje veliko zeleno-listnate zelenjave, kot je 

brokoli in recimo blitva, dokazano pozitivno vpliva na telesni obrambni 

mehanizem. Pripravite se torej na manj bolnih in več sijočih dni!  

 

3.) Vaš sistem bolj tekoče funkcionira. 

Encimi in vlaknine v rastlinski hrani poskrbijo za hitro absorpcijo, kar vam 

dovede hitro energijo, obenem pa vas dobro nahrani... To pa vam omogoča 

doseči hitro in zdravo prebavo. 



16 
 

4.) Počutite se sveže in polne energije! 

Temno-listnata zelenjava je »energetska hiša« vitaminov, mineralov in visoko-

kvalitetnih hidratov, ki se borijo proti utrujenosti in osvežijo naše telo v času 

pretiranega stresa. 

 

5.) Mehka, sijoča in lepša polt! 

Vitamini v zelenjavi ne prinesejo zdravja le vaši notranjosti, pač pa se odražajo 

tudi na vaši mladostni koži! 

 

6.) Sreča in mentalno zdravje! 

Zdravi nutrienti spodbujajo izločanje hormonov sreče in izboljšajo možgansko 

funkcijo! 

 

7.) Klorofilno čiščenje: 

Vsa zelenjava je odlična, ampak vsekakor si zeleno-listnata zasluži zlato 

zvezdico: Vsebuje namreč klorofil, zeleni pigment, ki ga najdemo v vsej listnati 

zelenjavi, ki čisti in detoksificira naše telo, obenem pa uravnoteži pH vaše krvi, 

kar izboljša splošno zdravje in dobro počutje. 

 

ZELENA ZELENJAVA JE NAJBOLJ PROFITNA NALOŽBA! 

Brokoli, cvetača, korenje, brstični ohrovt, koleraba, artičoke, bučke, grah, 

zelena, šparglji, ohrovt, kumare, čebula, fižol, pesa, alfa-alfa kalčki, špinača, 

blitva, gobe, jajčevci, pesa, paprika,... 

 

Uživajte v tej nizko-kalorični, hranilno-bogati zelenjavi kadarkoli želite! Zato 

pravimo da je zastonj, saj na njen račun ne plačate nobenega »davka«! 

Najboljše je, da se orientirate katera zelenjava je sezonska in se prilagajate 

letnim časom. Variante uživanja te vrste hrane so neskončne, zato le 

eksperimentirajte in se spoznajte z novimi okusi! 
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Sladko-sadno sladkanje! 

Uživajte v svojih najljubših sadnih okusih v 1., 2. & 3. obroku. Sadje si lahko narežete 

tudi na bolj eksotične solate ali pa z njim potešite željo po sladkem bolj pozno 

popoldan. 

 

Mit je razkrit: Sadje vas ne redi – naredi vas lepše! Močni sadni antioksidanti 

pomagajo na poti k boljšemu zdravju kože, gladijo gubice in vas celo ščitijo pred 

rakom in drugimi boleznimi. Vsebujejo tudi veliko vlaknin in vode, kar vas kvalitetno 

hidrira in napolni – dve ključni komponenti za dosego vaših ciljev na poti k zdravemu 

in fit življenju! Torej, če imate radi kivi, breskve, ali jabolka, priporočam, da pojeste 

vsaj en sadež dnevno in ga dodate v svoje najljubše vrste hrane vse tja do 

opoldneva. Zakaj tako zgodaj? Dva razloga: Kot prvo, sadje vam da hitro energijo, ki 

jo potrebujete da se zjutraj zaženete v delo ali treninge. Kot drugo pa je to, da se 

sadje, ki ga pojeste kasneje v dnevu, lahko usede na prej nepredelano hrano in tako 

fermentira, ne da bilo pravilno prebavljeno. To pa pomeni da ne morete uživati v 

vseh pozitivnih lastnostih, kot bi lahko, če bi bil vaš želodček prazen. Pomembno pa 

je tudi dejstvo, da ko govorimo o sadju, govorimo o ŽIVEM sadju in ne živilih, ki 

vsebujejo sadne ojačevalce okusov oz. sadne konzervanse. Sveže sadje je najboljše! 

Kako lahko še drugače uživamo sadje?  

Suho sadje: Odlično je! Vendar pa lahko 

vsebuje veliko sladkorja, zato ga omejite 

na majhno pest na dan. 

Sveži sokovi in smoothiei: Lastno stiskanje 

sadnih sokov in mešanje smoothiev je 

najboljši način kako pridobiti v svoje telo 

žive encime! Ne kupujte pakiranih sokov, ki 

vsebujejo ogromno dodanega sladkorja in 

konzervansov. 

Kompoti ali zamrznejo sadje? Oboje je lahko super alternativa svežemu sadju, 

vsekakor pa moramo biti pozorni, da ni dodanega nobenega umetnega dodatka! 

Držite se svežega sadja kadarkoli je to le mogoče! 

Moja najljubša sadna izbira: 

- Grenivke 

- Jabolka 

- Pomaranče 

- Ananas 

- Jagode 

- Vsi citrusi 

- Borovni 
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Pametno s hidrati! 

 

Ogljikovi hidrati so odlična stvar! Pomislite na zelenjavo, sadje, stročnice in 

polnozrnata žita, ki vas napolnijo in dajo energijo. Vendar pa veliko vlogo pri tem igra 

razumevanje kdaj je primeren čas za njihovo uživanje in v kombinaciji s katerimi živil. 

Da lažje dosežete svoje cilje, vas spodbujam, da spremenite način razmišljanja v 

zvezi z obroki, ki vsebujejo ogljikove hidrate: Škrob je dober, ogljikovi hidrati so odlični! 

V naše telo prinesejo esencialne nutriente in vlaknine. Kot ženske, potrebujemo 20-

30g OH na dan, da balansiramo svoj krvni sladkor, ohranjamo vitko linijo, znižamo 

holesterol, preprečimo bolezni, ... in še bi lahko naštevali! 

Kaj je škrob? 

Škrob je dolga, kompleksna veriga preprostih sladkorjev. Obstaja več vrst škroba in 

ravno od njegove vrste je odvisno, ali ga bo vaše telo hitro uporabilo kot vir energije, 

ali pa ga bo sproščalo počasi. Naš cilj je, da se izognemo hitro-prebavljivim vrstam 

škroba – s tem mislimo na bel sladkor oz. karkoli industrijsko predelanega – raje se 

poslužujmo počasno-prebavljivih, »odpornih« vrst škroba, ki ohranjajo naš krvni sladkor 

v balansu. Zakaj? Stabilna raven krvnega sladkorja namreč pomeni fokusirano 

energijo tekom celega dneva, brez nenadnih vpadov, kar je odlično izhodišče za 

vaše telo, da lažje kuri maščobo in nas ohranja konstantne. Hitro-prebavljive vrste 

škroba pa se po drugi strani hitro spremenijo v glukozo, kar povzroči porast sladkorja 

v krvi, to pa vpliva na hitro lakoto in preprečuje kurjenje maščob. To pa seveda ni 

dobro, sploh če se želimo znebiti maščobe okrog trebuha in ohranjati dobro energijo 

tekom celega treninga. 

Previdno z njimi po tretjem obroku: Vseeno pa se lahko »pregrešimo« nekajkrat na 

teden... 

Spodaj navedena škrobnata zelenjava in sadje vsebuje visokokvalitetne ogljikove 

hidrate, ki so poleg tega še bogati z vitamini, minerali, encimi, vlakninami in mnogimi 

ostalimi nutrienti, ki skrbijo za lepoto našega telesa. Seveda je ta hrana VEDNO boljša 

izbira, kot procesirani OH, vendar pa je vseeno zelo pomembno, da se zavedamo, 

da so ti OH-ji precej težji in bodo povzročili porast krvnega sladkorja bolj kot druga, 

neškrobnata živila. Uživajte to hrano bolj zgodaj v dnevu, oz. le nekajkrat na teden v 

popoldanskem in večernem času. 

- Koruza 

- Grah 

- Krompir 

- Banane 

- Buče 

Vrste škroba, ki jih obožujemo tudi po tretjem obroku: 

- Pesa 

- Rdeči fižol 

- Korenje 
- Humus (čičerika) 

- Leča 

- Kvinoja 

- Amarant 
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Izogibajte se prečiščenim ogljikovim hidratom kolikor se le lahko! PROSIM VAS!  

Prečiščeni OH so v belih testeninah, belem kruhu, tortiljah, pekovskih izdelkih, vseh 

pecivih, pitah, instant pripravljenih jedeh, belem sladkorju, procesiranih kosmičih, 

krekerjih, čokoladicah,... Preglejte oznake na živilih! Če ima produkt dodano 

pšenično moko, raje izberite zase kakšno drugačno alternativo, ki je bolj podporna 

vašim ciljem. Predelana hrana namreč na vas ne bo dobro vplivala na nobenem 

nivoju. In dejansko obstaja toliko več okusov – zato resnično ne potrebujete te hrane! 

Namesto tega, raje poiščite 100% polnozrnato, neprocesirano pšenico ali druga žita. 

Mleta, namočena ali surova žita so najboljša opcija za nakup. 

 

 

 

Dobre maščobe, ki kurijo maščobo 

Jejte majhne količine dobrih maščob tekom dneva – sploh s 4. In 5. obrokom. 

Zavedam se, da maščobe nimajo ravno najboljšega slovesa, vendar pa je vse skupaj 

prepogosto povsem napačno interpretirano. Namesto da se fokusirate na količino 

maščobe, raje obrnite fokus na tip maščobe in se spoznajte z razliko, preden jih 

uporabite v svoji kuhinji. 

 

 

Maščobe za zdravje 

Polinenasičene maščobe: Omega-3 maščobne kisline najdemo v oreščkih, 

avokadu, olivah in ostalih rastlinskih živilih. Študije so pokazale, da lahko te 

maščobe zmanjšajo apetit, odpravijo depresijo, ščitijo vaše srce, pozdravijo 

notranja vnetja, pospešijo metabolizem in izboljšajo možgansko funkcijo. 

Mononenasičene maščobe: Te najdemo v oreščkih in rastlinskih oljih. Poleg 

tega, da nižajo slab holesterol, tudi uravnavajo krvni sladkor. 
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Moja najljubša izbira... 

Oreščki          Kokosovo olje          Avokado          Ekstra deviško oljčno olje          

Semena          Mandljevo maslo          Olive          Olje grozdnih pečk 

 

 

Celoten prehranjevalni režim, ki ga 

spoznavamo skozi to nutricionistični načrt 

temelji na »manipulaciji« z vašim 

metabolizma in sicer na pospešenem 

odstranjevanju toksinov in vzpostavljanju 

zdravega notranjega ekosistema, ki 

pomaga soustvariti vitalno telo. Kombiniranje 

pustih proteinov z zdravimi viri maščobe 

pomaga doseči to stanje, saj stabilizira krvni 

sladkor, obenem pa dovede kvalitetno 

energijo, ki ne povzroča nenadnega dviga glukoze v krvi. Pomaga tudi upočasniti 

prebavne procese, posledica tega pa je UČINKOVITEJŠA presnova in vsekakor ne 

počasnejša. Vključevanje zdravih maščob v vašo dieto je tudi zelo pomembno, saj 

vsebujejo kalorije, ki vas napolnijo z energijo. To pa omogoča proteinom da se hitreje 

vgradijo v vitalno mišično tkivo, kar pomaga tudi pri hitrejši in učinkovitejši 

regeneraciji. 

 

Izogibajte se sledečim! 

Nasičene maščobe: Te so večinoma v živalskih produktih, kot je rdeče meso in pa 

polnomastnih mlečnih izdelkih. Ta tip maščobe lahko zviša vaš holesterol in tveganje 

za nastanek diabetesa tipa 2 ter srčnih bolezni. 

Trans maščobe: Te nastanejo s pregrevanjem tekočih rastlinskih maščob v prisotnosti 

hidrogenega plina, ki deluje kot konzervans in ohranja »svežino« dalj časa. To na 

naše telo deluje kot STRUP! Največkrat je hitra hrana polna teh maščob, ravno tako 

piškoti, rogljički, ocvrta hrana in podobno. Če jih pojeste preveč, močno tvegate za 

nastanek debelosti, depresije in srčno-žilnih bolezni. Vedno se jim izogibajte! 
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Poiščite svoj balans 

Kako kombinirati hrano, da uravnovesite svoj notranji pH in ohranite telo alkalno ter 

zdravo?  

 

Alkalizirano telo je veselo telo! Zakaj je to tako pomembno? Ker je bazična osnova 

zdravo in naravno stanje vašega telesa! 

Hiter biološki povzetek: Krvni pH meter meri kako zakisani/bazični ste. Strokovnjaki 

pravijo, da najbolj optimalno funkcioniramo, ko je pH naše krvi rahlo bazičen, in sicer 

7.4 (7 je nevtralno, pod 7 je kislo in nad 7 je bazično). Naše telo naravno vzpostavlja 

metabolične procese, ki ohranjajo te ravni v balansu, vendar pa raziskave kažejo, da 

kisla - nezdrava hrana - sili vaše telo, da je vedno 

rahlo v acidoznem stanju. To slabo vpliva na vaše 

počutje in sili telo da se napreza, ker želi ponovno 

vzpostaviti ravnotežje. Kar pa je najslabše je 

seveda to, da vaše telo na prekomerno kislino 

odreagira tako, da ustvari nove maščobne celice, 

ki višek kisline absorbirajo. 

Zavedam se, da vse to zveni izjemno tehnično, 

vendar pa je v realnosti vse skupaj zelo preprosto. 

Hrana kot je listnata zelenjava, citrusi in pekoči 

feferoni, ustvarijo alkalno okolje za hrano, ki jo vaše 

telo prebavlja. Kofein, procesirana žita, alkohol in 

ocvrta hrana pa ustvarjajo v vašem telesu kislo 

okolje. 

 

Če boste v svoj režim prehranjevanja vpeljali več 

hrane, ki ustvarja bazično okolje, boste omogočili 

svojemu telesu, da se bo fokusiralo na druge, bolj pomembne procese – kot je 

recimo ustvarjanje nove puste mišične mase in kurjenje maščobnih zalog. 

Kombiniranje kisle in bazične hrane bo ustvarilo nevtralno okolje, kar je tudi povsem 

okej... Vsekakor pa je boljše, če ohranjate rahlo bazičen pH, saj takrat vse bolje 

funkcionira: imunski sistem je močnejši, imate več energije in vaša koža žari! 

Najbolj bazična hrana je tista, ki jo že poznate: Surova zelenjava, zeleno-listnata 

zelenjava, brokoli, kumare in zelena. Da boste začeli dan pravilno, si takoj zjutraj že 

pripravite svežo limonado in jo popijte na tešče. Največjo uslugo pa si boste 

zagotovo naredili, če se boste izogibali procesirani hrani. Tudi stres zelo negativno 

vpliva na pH vaše krvi, zato je pomembno, da se vsakodnevno gibate, saj boste le 

tako v vaš krvni obtok vnesli dovolj kisika, ki bo to vse uravnotežil. 
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Obrazložitev obrokov... 
 

OBROK # 1 

Vaš prvi jutranji obrok naj predstavlja hiter in uporaben vir energije, da čim bolj efektivno 

spravite telo v pogon za cel dan. Zdaj je čas, ko lahko jeste sadje in kompleksne ogljikove 

hidrate, saj bo energija hitro uporabljena in se ne bo shranila v obliki maščob. Razmišljajte 

sadno & zabavno!  Kaj porečete na bananine palačinke? 

 

OBROK #2 

Če je bil vaš prvi obrok bolj hitra malica pred treningom, je sedaj čas, da pojeste kvaliteten 

zajtrk. Potrebujete le malico? Pograbite sveže iztisnjen sok, smoothie ali vegansko/presno 

energijsko ploščico. Po treningu pojejte nekaj proteinov, da zapolnite izgubljene zaloge. 

Sadje, zelenjava in polnozrnata žita so ravno tako odličen vir energije, ki vam da elan za 

odlično dopoldne. 

 

OBROK #3 

Sedaj je čas, ko je potrebno zamenjati vire energije in fokus prestaviti na puste proteine in 

zdrave maščobne kisline. Sadje in ogljikovi hidrati so še vedno dobra izbira, vendar pa je 

ključno, da na krožniku od tega obroka naprej prevladuje zelenjava – sploh, če je niste 

konzumirali že z jutranjim obrokom.. Bonus: Zdrave vlaknine v zelenjavi vam bodo pomagale, 

da se boste dalj časa počutili site, brez dodajanja nepotrebnih kalorij iz prekomerne količine 

škroba ali maščob. 

 

OBROK #4 

V tem obroku naj bo glavni vir ogljikovih hidratov zelenjava in glavni vir proteinov stročnice. 

Proteini so ključ, ki vas bo gnal čez popoldanski trening, dobre maščobe pa bodo pomagale 

pregnati popoldanske napade lakote. Omejite sadje in sladkor do konca dneva. 

 

OBROK #5 

To naj bo vaša vitalna & zelena večerja. Največji del krožnika naj zavzemajo pusti proteini, da 

zapolnijo vaše izpraznjene mišične zaloge po popoldanskem treningu oz. drugih celodnevnih 

aktivnostih. Dodajte veliko zelenjave, da dobite dodaten vir živih nutrientov, ki vas bodo 

spremenili v »fat-burning« organizem, ki bo kuril maščobo med tem, ko boste spali. 
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OSNOVNA PRAVILA, KI SI JIH VELJA ZAPOMNITI: 

Sadno v jutru, vitalno, čisto & zeleno v popoldnevu! 

Preprosto povedano, držite se svojih sadno-proteinskih variant v dopoldnevu in 

proteinsko-maščobno-zelenjavnih v popoldnevu. Osredotočite se na hrano, ki je 

polna zdravih hranil, katera bodo pospešila vaš metabolizem in ne na to, da nižate 

kalorijski vnos. Pomembno je KDAJ jeste škrob in zdrave maščobe in potem so vse 

skrbi o porasti teže odveč! Ali imate lahko avokado za zajtrk? Seveda! Imate lahko 

mango na solati za večerjo? Seveda! Vendar pa generalno velja, da se držimo 

pravila: Sadno do treh popoldan in vitalno, čisto & zeleno po tretji uri. Če se boste 

prehranjevali po takšnem pravilu, boste naučili svoje telo, da bo konstantno kurilo 

odvečno maščobo in stabiliziralo vaše hormone. 
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Vaš vodič med obroki 

obrok zelenjava Ostali ogljikovi 

hidrati 

Pusti proteini Dobre 

maščobe 

1 
Lahko vključite 

½ skodelice, če 

želite 

 

 

 

NEOMEJENO 

ZELENJAVE 

1 sadež oz. ¼ 

skodelice sadja 

+ ¼ žit ali ¼ 

stročnic 

(kombinirajte, 

da dosežete 

kompletne 

proteine) 

Neomejeno 

količino 

kompletnih 

proteinov ali 

kombinacija s 

prejšnjega 

okenčka 

Ohranite jih na 

minimumu 

2 
Lahko vključite 

½ skodelice, če 

želite 

 

 

 

NEOMEJENO 

ZELENJAVE 

1 sadež oz. ¼ 

skodelice sadja 

+ ¼ žit ali ¼ 

stročnic 

(kombinirajte, 

da dosežete 

kompletne 

proteine) 

Neomejeno 

količino 

kompletnih 

proteinov ali 

kombinacija s 

prejšnjega 

okenčka 

Ohranite jih na 

minimumu 

3 
Lahko vključite 

½ skodelice, če 

želite 

 

 

 

 

NEOMEJENO 

ZELENJAVE 

1 sadež oz. ¼ 

skodelice sadja 

+ ¼ žit ali ¼ 

stročnic 

(kombinirajte, 

da dosežete 

kompletne 

proteine) 

Ena skodelica  

kompletnih 

proteinov ali 

kombinacija s 

prejšnjega 

okenčka 

Izberite 1-2 vira 

zdravih maščob: 
- ¼ 

avokada 

- 2 žlički olja 

- 2 žlički 

masla iz 

oreščkov 

- 2 žlički 

oreščkov 

4 
Lahko vključite 

½ skodelice, če 

želite 

 

 

 

 

 

NEOMEJENO 

ZELENJAVE 

¼ kvinoje ali 

amaranta 

 

Ali ¼ skodelice 

stročnic 

Ena skodelica 

kompletnih 

proteinov ali 

kombinacija s 

prejšnjega 

okenčka 

Izberite 1-2 vira 

zdravih maščob: 
- ¼ 

avokada 

- 2 žlički olja 

- 2 žlički 

masla iz 

oreščkov 

- 2 žlički 

oreščkov 

ali semen 

5 
Lahko vključite 

½ skodelice, če 

želite 

 

 

 

 

 

NEOMEJENO 

ZELENJAVE 

¼ kvinoje ali 

amaranta 

 

Ali ¼ skodelice 

stročnic 

Neomejeno 

količino 

kompletnih 

proteinov ali 

kombinacija s 

prejšnjega 

okenčka 

Izberite 1-2 vira 

zdravih maščob: 
- ¼ 

avokada 

- 2 žlički olja 

- 2 žlički 

masla iz 

oreščkov 

- 2 žlički 

oreščkov 

ali semen 

 

 

KOMBINIRANJE JE KLJUČNO!! 
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PREGELD DESETIH OSNOVNIH 

METABOLNIH HORMONOV 

 

 

 

 

 

 

1.) INZULIN (deluje na presnovo hrane) 

o Izloča ga trebušna slinavka 

o Močno vpliva na staranje 

o Skrbi za transformacijo: sladkorja v maščobne celice, aminokislin v mišice, 

maščobne kisline v maščobno tkivo 

o Sladkor se najprej shrani v jetrih  naprej potuje v mišice  odvečen se 

transformira v trigliceride = maščoba 

o Preveliko izločanje inzulina vodi v izčrpanje trebušne slinavke (Kaj to 

povzroči? Hrana z malo maščobami in veliko predelanimi OH), kar pa 

nadalje vodi v sladkorno bolezen 

o Uravnavanje: krom (pivski kvas, polnozrnat kruh, meso, jajca, lupinarji,...), 

cink ( Morska hrana, temno meso), telovadba 

o » Če ne vidite trebušnjakov, izločate preveč inzulina!« 

 

 

2.) GLUKAGON (deluje na presnovo hrane) 

- Izloča ga trebušna slinavka 

- TOPI MAŠČOBO! 

- Deluje kadar so nizke ravni sladkorja v krvi (po cca. 5-6h postenja) 

- Njegova naloga je sproščanje energije iz maščob v jetrih in maščobnih 

tkivih 

- Inzulin : glukagon = dan : noč 

- Uravnavanje: naravne maščobe, kvalitetne beljakovine  vse to vpliva na 

zmanjšano sproščanje inzulina, kar posredno vpliva na glukagon 

 

3.) LEPTIN (vzbuja občutek sitosti) 

- Izločajo ga maščobne celice 

- Odloča o tem koliko maščob se shrani okrog organov in v podkožje 

- Delovanje: polne maščobne celice  izloči se leptin  do možganov 

pride signal, ki začne apetit 
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- PREČIŠČENA HRANA MOŽGANOM POŠILJA NAPAČNA SPOROČILA 

(Prepoznajo namreč znake stradanja in upočasnijo bazalni metabolizem)! 

- Bolezni: visok krvni tlak, srčna obolenja, možganska kap, debelost 

 

4. In 5.)  ŠČITNIČNI HORMONI (delujejo na nivo energije in na presnovo) 

- Izloča ga ščitnica (pod vplivom hipofize in hipotalamusa) 

- Ločimo dva hormona T3 = trijodotironin (20% = aktivni del) in T4 tiroksin 

(80%) 

- HIPERTIORIDIZEM (Preveč delujoča ščitnica): izbuljene oči, nezdrava izguba 

teže, maničnost 

- HIPOTIORIDIZEM (Premalo delujoča ščitnica): izrazito upočasnjena 

presnova, nizka telesna temperatura, utrujenost, počasno bitje srca, visoka 

raven trigliceridov, suha koža in lasišče, izpadanje las, depresija, neredne 

menstruacije, motnje spomina in odvečni kilogrami,... Vse to vodi do 

avtoimunske bolezni (dostikrat spodbujene s strani nezdravega načina 

prehranjevanja). 

- Delovanje: malo maščob (stradanje) vpliv na izločanje inzulina in leptina 

(vpad ravni leptina)  leptin je ključen za uravnavanje ščitnice (sicer se 

preklopi na » varčevanje«!)! 

- Prepovedano: POLINENASIČENE MAŠČOBE (zavirajo vsrkavanje joda)  

sojino ali koruzno olje; Pretirano konzumiranje ŽIVALSKIH BELJAKOVIN 

(zavirajo pretvorbo T4 v T3) 

- Uravnavanje: morska sol, ribe, lupinarji, alge, sadje in zelenjava 

- Vpliv na pomanjkljivo delovanje: malo maščob, surov brokoli, cvetača, 

zelje, preveč beljakovin, fluor v pitni vodi, polinenasičene maščobe 

 

6.) ČLOVEŠKI RASTNI HORMON = HGH (vpliv na rast in obnovo tkiv) 

- Izloča ga hipofiza 

- Najpomembnejši hormon za zaviranje 

staranja 

- Začne vpadati po 21. Letu  terja 

počasnejšo obnovo telesa 

- Telesna maščoba otežuje izločanje 

HGH, ki skrbi za to, da smo vitki 

- HGH zavira delovanje inzulina (slednji 

se z leti ohranja oz. celo narašča) 

- Raven HGH se dvigne, ko se postimo 

(POST = SPODBUJANJE DOLGOŽIVOSTI in najučinkovitejše krepljenje HGH)  

- Pomanjkanje HGH se kaže kot: zgubana, ohlapna koža, krhke kosti, 

kopičenje maščobe, redčenje las, depresija, tesnobnost, utrujenost, vpad 

libida, slab imunski sistem 

- HGH in imunost: pomaga pri obnavljanju priželjca (v katerem nastajajo T 

imunske celice) 
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- Okrepljeno HGH stane v telesu se odraža kot: več energije, optimistična 

naravnanost, krepitev mišične mase, manj maščobe 

- Uravnavanje: ustrezne količine beljakovin (ne preveč!), vsakodnevna 

vadba, dovolj spanca, zdrava prehrana: sadje, zelenjava, perutnina, jajca, 

anaerobni treningi, postenje 

 

7.) ESTROGEN IN PROGESTERON (večplastno delovanje) 

- Izločajo ju jajčniki, malo nadledvične žleze, estrogen je tudi prisoten v vseh 

mastnih celicah 

- Estrogen vpliva na ženstvenost 

- Spodbuja simpatikus, okrepi budnost, znižuje količino telesne maščobe, ščiti 

pred alzheimerjevo boleznijo, okrepi občutljivost na inzulin in glukozno 

toleranco 

- Nastaja vsak dan v mesecu (v rodni dobi), 2 tedna pred menstruacijo se 

sprošča še progesteron 

- Estrogen se deli na: estron (se tvori iz telesne maščobe), 

estradiol (odgovoren za ženske obline), estriol (v manjši 

količi, nastaja med nosečnostjo) 

- Kaj pa menopavza? Jajčniki se skrčijo, estradiol začne 

vpadati in telo zato potrebuje estrogen! Estron postane 

glavna oblika estrogena, ta pa premešča maščobo iz 

zadnjice na trebuh, kar spodbuja še večje izločanje 

estrona, to pa povzroči kopičenje maščobe in zato ženska 

v menopavzi zelo težko shujša 

- Znaki pomanjkanja estrogena: vročični oblivi, nočno 

znojenje, glavoboli, zmedenost, okužbe urinarnega trakta, 

rejenje, depresija, napihnjenost, otekanje prsi, menstrualni 

krči,... 

- Zdravo razmerje estrogen: progesteron = 20:1 

- Progesteron zavira delovanje estrogena in deluje 

pomirjevalno (poporodna depresija je primer naglega 

vpada progesterona po rojstvu) 

- Krepi kosti, upočasni prebavo in spodbuja apetit 

- V menopavzi se pojavi izrazit vpad progesterona (predmenstrualne 

migrene, neredne menstruacije, tesnobnost, PMS) 

- Urejanje stanja: lanena semena, križnice, omega-3 maščobne kisline, 

gibanje 

- Estrogen pri moških: Premalo = »kastriran moški«; Preveč = nabiranje kg, 

poženščenost (povzročitelji so, kofein, debelost, insekticidi, herbicidi, 

fungicidi,...) 

- Progesteron pri moških: v manjših količinah je znanilec testosterona; 

premalo progesterona vpliva na preobrazbo testosterona v DHT, ta pa 

spodbuja rast prostate, kar zoža sečevod in nastanejo težave z uriniranjem 

- Urejanje stanja: jajca, maslo, ribe, postenje 
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8.) TESTOSTERON (večplastno delovanje) 

- Izločajo ga moda pri moških in nadledvične žleze pri ženskah 

- Spodbuja spolno poželenje, preprečuje srčne bolezni, ohranja mišično 

maso, moč, kostno gostoto, normalno rast las 

- Kortizol je smrtni sovražnik testosterona! 

- Uravnavanje: živalski izdelki, maslo, jajčni rumenjaki, polnomastno mleko, 

jetra, ribe 

- Tobak močno znižuje ravni testosterona 

 

9.) KORTIZOL (vpliva na raven energije in obvladovanje notranjih vnetij) 

- Izločata ga nadledvični žlezi 

- Direktno vpliva na trebušno debelost (če je: obseg trebuha > obseg bokov 

 povišan kortizol!!), vnetje arterij, velika verjetnost bolezni srca 

- Je ključni hormon, ki omogoča življenje: viša nivo glukoze v krvi (daje 

energijo), viša krvni tlak, nevtralizira vnetja 

- Negativen vpliv: v telesu ni dovolj maščob/preveč sladkorja  izloča se 

inzulin  sladkor v krvi vpade  vključi se kortizol, ki da hitro energijo  

VODI V KRONIČNO VISOKO RAVEN KORTIZOLA (inzulinska rezistenca)! 

- Preveč kortizola v krvi onesposobi serotinin (vodi v depresijo) in zavre 

nastanek melatonina (povzroča nespečnost), kar vpliva na prenizko 

izločanje HGH, ki se ustvarja med spanjem 

 

10.) DEHIDROEPIANDROSTERON (DHEA) 

- Izločata ga nadledvični žlezi 

- Z leti vpada (70-letnik ima le 10% vsebnosti 20-letnika) 

- Transformira se lahko v estradiol in testosteron 

- Naravno zviša nivo serotinina, niža raven inzulina, preprečuje 

transformacijo maščob iz glukoze in zavira nastanek srterioskleroze 

- Pomaga pri: počutju, utrujenosti, depresiji, pomanjkanju libida, preprečuje 

sivenje las 
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KAJ NAM V RESNICI MANJKA? 

 

 

Če si poželite tole: Vam manjka tega: In to so zdrave nadomestne 
variante: 

čokolada magnezij Surovi oreščki in semena, 
stročnice, sadje 

sladkarije Krom 
 
Karbon 
Fosfor 
 
 
Sulfur 
Triptofan 
 

Brokoli, grenivka, sir, piščanec, 
jetra 
Sveže sadje 
Piščanec, govedina, jetra, ribe, 
jajca, mlečni izdelki, oreščki, 
stročnice, žita 
Brusnice, križnice, zelje, ohrovt 
Sir, jetra, jagenjček, rozine, 
sladek krompir, špinača 

Kruh, toast Nitrogen Hrana z veliko proteini: ribe, 
meso, oreščki, fižol, jajca 

Mastna hrana, cvrtje kalcij Brokoli, ohrovt, stročnice, sir, 
sezam 

Kava ali čaj Fosfor 
 
 
NaCl (sol) 
Železo 

Piščanec, govedina, jetra, ribe, 
jajca, mlečni izdelki, oreščki, 
stročnice 
Morska sol, jabolčni kis 
Meso, ribe in morska hrana, 
alge, temno-listnata zelenjava, 
črne češnje 

Alkohol, droge Proteini 
 
Avenin 
Kalcij 
 
Glutamin 
 
Kalij 

Meso, morska hrana, mlečni 
izdelki, oreščki 
Granola, ovseni kosmiči 
Brokoli, ohrovt, stročnice, sir, 
sezam 
Glutamin kot prehranski 
dodatek, surov sok zelja 
Na soncu sušene črne olive, 
krompir (z olupkom!), alge, 
grenka zelenjava 

Preferenca po trdi hrani, raje 
kot tekoči 

VODA Dehidracija je prišla že do te 
stopnje, da ste »izgubili« 
lakoto in vam tekočina več ne 
diši. Najbolj se boste odžejali z 
limonado. 
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MOTIVACIJA IN POSTAVLJANJE CILJEV 

8 preprostih korakov s katerimi boste dosegli svoje cilje 

Sedaj, ko ste dovolj izobraženi in 100% prepričani da resnično želite doseči svoje cilje, 

je čas, da te cilje izpišete in poskrbite, da bo ohranjanje fokusa čim lažje. Dejstvo je, 

da lahko sanjarite kolikor vas je volja, vendar pa tega ne uresničite, če vam manjka 

praktičen načrt, ki bi vas vodil. Vzpostavljanje konkretnih fizičnih in emotivnih ciljev ter 

njihova vizualizacija sta ključ do uspeha. 

1.) Naredite seznam! Napišite cilje vseh pomembnejših področij vašega življenja. 

To vam bo zagotovilo, da boste živeli bolj uravnoteženo življenje. Spodaj so 

predlogi področij, ki se vam jih splača razdelati: 

- Družina in prijatelji 

- Kariera in finance 

- Duhovnost 

- Fizično zdravje 

- Mentalno zdravje 

- Družba in kultura 

- Izobrazba 

 

2.) Bodite iskreni! Ali je cilj, ki ste ga napisali, tisto po čemer resnično hrepenite ali 

ste ga zapisali le zato, ker dobro zveni? Vaši cilji vas morajo motivirati in 

navdihovati! Napišite ZAKAJ so ti cilji za vas pomembni in zakaj ste jih tako 

visoko ovrednotili. To vam bo pomagalo pri ohranjanju koncentracije v 

trenutkih, ko vas bo iztirilo. 

 

3.) Spustite se v detajle! Proces zapisovanja ciljev je aktivnost, ki jih naredi bolj žive 

in bolj otipljive. Več detajlov kot zapišete, lažje jih bo vaša samozavest 

prepoznala in manifestirala. Vedno bodite optimistični in zapišite kaj želite – ne 

pa česa se želite znebiti. Bolj kot boste pozitivno naravnani, boljše rezultate 

boste dosegli. 

 

4.) Postavite prioritete! Vaši cilji bodo težko dosegljivi, če bodo med seboj 

kontradiktorni. Na primer: Težko boste letos kupili svojo sanjsko hišo, če po 

drugi strani želite leto nameniti mednarodnim dobrodelnim akcijam v tujini. 

Zato naredite korak nazaj in vrednote postavite v vrstni red glede na listo 

svojih prioritet. Mogoče ne boste mogli vsega narediti na enkrat – ampak to je 

povsem normalno in vredu. 

 

5.) Ne omejujte se! Sanjajte in postavite si visoke cilje. »Če zgrešite zvezde, je tudi 

vrh Zemlje čisto okej!« Fokusirajte se na popotovanje in na nove izkušnje, ne pa 

samo na končno ciljno črto. Ostanite pozitivni, veliko se smejte in uživajte 

trenutke. 
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6.) Ne kaznujte se! Povsem vredu in razumljivo je, če vam kdaj spodleti. Vse te 

spodrsljajčke si interpretirajte kot nove priložnosti za učenje, saj boste le tako 

lahko premagali podobne ovire, ki vas čakajo v prihodnosti. Spremembe 

terjajo svoj čas, zato bodite potrpežljivi. Če vam spodrsne, ne obupajte! 

 

7.) Naredite premore! Imeti velike načrte je včasih lahko izčrpajoče. Naučila sem 

se, da je samo-napredovanje najboljše z majhnimi koraki. Postavite si 

kratkotrajne in dolgotrajne cilje; 3 meseci, 6 mesecev, 1 leto in tako naprej. 

Držite se tega in tako boste uspeli. Vztrajnost je tista, ki vas bo vodila do 

vzpostavitve novih čudovitih navad. 

 

8.) Pohvalite se! Saj si vendar zaslužite! Postavite si manjše cilje na poti do večjih in 

se nagradite, ko jih dosežete. Izberite nekaj zabavnega: novo športno 

opremo, večerjo s prijatelji ali pa preprosto kozarček najljubšega vina.  

 

Organizacija prioritet & postavljanje racionalnih časovnih 

okvirjev vašega napredka vam bodo pomagali ostati 

pozitivno naravnani! 

Sedaj torej imamo svoje cilje…Kako pa jih bomo 

uresničili? 

Sama verjamem, da se sanje slej kot prej uresničijo. Vsak od nas ima namreč ključ 

do nečesa resnično močnega, inspiracijskega in unikatnega. To je moč naših misli in 

akcije - moč vizualizacije! Ne dvomim, da lahko vaše okoliščine in srečo v naprej 

pozitivno vizualizirate. Fokusirajte svoje misli in sanje na to kar želite v življenju doseči 

in slej kot prej boste to dosegli. To drži kot pribito tako za vaše zdravje, vašo kariero, 

razmerja, prijateljstva in vsa področja vašega življenja. 

Kako to spremeniti v prakso? 

Vizualizirajte svoje cilje vsako jutro, tekom dneva in preden zaspite. Nekateri temu 

pravijo sanjarjenje, sama pa raje temu rečem »prvi korak k realizaciji«. 

Če je vaš cilj tek vsako jutro, ampak je na koncu gumb za dremanje zmagovalec, 

že večer prej vizualizirajte kako se prebudite in se zavedate, da ne boste obžalovali 

tistega teka, ki ga imate pred seboj. Pojdite v posteljo in si predstavljajte kako se 

polni elana preoblečete v športno opremo, zavežete vezalke svojih tekaških copat, 

odtečete zastavljeno traso in se vrnete nazaj domov z najboljšimi občutki. 

Skreirajte to mentalno sliko in dosezite kar želite. Ko si enkrat predstavljate, da 

dosežete vse te cilje, slednji ne bodo več tako nerealni. Večina profesionalnih 

športnikov vizualizira zmago oz. v športu iz katerega izhajam sama, torej smučanju, 

najboljšo možno vožnjo. 

»See it to believe it!« 
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PODŽGITE SE!  In ohranjajte motivacijo

Vsi se zavedamo kako pomembna je motivacija – podžiga naše želje in nas sili proti 

uspehu. Brez nje samo brezciljno plujemo. In kljub temu, da se zavedamo kako 

pomembno je ohranjati fokus in koncentracijo, obstajajo »tisti dnevi« ko se preprosto 

ne počutimo sposobni zaživeti takšnega življenja. Vsi smo že bili v podobni situaciji; 

Imate slab dan, ste prestrašeni ali pa preprosto čutite, da tej nalogi niste kos. Povsem 

normalno je, da se od časa do časa tako počutite. Vendar pa ni dobro, če takšno 

počutje prevladuje. Zaslužite si namreč, da se v svoji koži počutite maksimalno dobro 

in zaživite življenje v polnem razcvetu. 

3 triki za ohranjanje motivacije: 

1.) Preklopite na glasbo in se odklopite! Glasba vas resnično lahko spravi v 

gibanje. Potenje z vašo najljubšo glasbo lahko spodbudi telesno vzdržljivost še 

za dodatnih 15%, obenem pa naredi trening bolj hedonističen. Naredite si 

»playlisto«, ki bo imela podoben tempo kot ga imate na teku ali pa preprosto 

začnite trening z vašim najljubšim komadom. 

2.) Izkoristite trening za druženje! Raziskave kažejo, da močneje treniramo, če 

treniramo s prijatelji. Ne le, da je bolj zabavno, po drugi strani vas lahko 

trening-partner nezavedno spodbuja, da iztisnete ven iz sebe še dodatnih 

10%, ki jih sicer ne bi. Poleg tega je to odlično zagotovilo, da treninga ne 

boste izpustili. Dejstvo je da trening, načrtovan skupaj s prijatelji, težje 

preskočimo. 

3.) Gibajte se zunaj! Gibanje v naravi spodbuja vašo voljo in dviguje samozavest 

– dva ključna faktorja pri ohranjanju motivacije. Ko ste zunaj, se občutek da 

trenirate skrije za občutki uživanja svežega zraka. Še boljše pa je, če te 

občutke delite s svojimi prijatelji. 

KRADLJIVCI INSPIRACIJE: 

STRAH 

Zavedam se kako malo je 

potrebno, da strah stopi med 

nas in naše zastavljene cilje. 

Če se bojite neuspehov, 

imate strah pred 

nezadovoljivim uspehom ali 

pa najpogosteje – če se 

bojite kaj sledi, ko ta cilj 

dosežete, ne dovolite, da ta 

strah prepreči, da se 

premaknete naprej in 

postavite nove izzive. Vsi se 

borimo in vsi smo umetnina, 

ki je še vedno v procesu 

izdelave, potrebno se je le 

zavedati, da je 

premagovanje ovir in 

postavljanje novih ciljev del 

tega procesa. 

OBVEZNOST 

SEBE POSTAVITE NA PRVO 

MESTO! Bolj kot se počutite 

sproščeni sami s seboj in s 

svojimi sanjami, boljša 

prijateljic, boljša mama, 

žena, dekle, sodelavka ali 

vzornica ste. Edina oseba s 

katero tekmujete, je oseba 

katera ste bili še včeraj – in 

nikoli nihče drug! 

Ali ste od včeraj 

napredovali? Takoj ko se 

fokusirate nase in svoj 

napredek, boste presegli vsa 

svoja pričakovanja! 

Zagotovljeno! 

DVOM VASE 

Vsak dan, ko se bojite začeti 

delati na sebi in napredovati, 

je dan, ki ste ga izgubili in ga 

ne boste nikoli več dobili 

nazaj. Nehajte čakati na jutri 

in naredite tisto kar ste si 

obljubili še danes! Vaše sanje 

so ravno toliko resnične, kot 

sanje človeka poleg vas, 

zato se fokusirajte na svoje in 

se zavedajte, da ste vi svoj 

lasten »DREAM TEAM«.  
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PREDSTAVITEV IN SKLEP 

Življenje mi že od malih nog piše šport. V rani mladosti sem 

deset let trenirala alpsko smučanje, od tega večino časa pod 

okriljem Slovenske smučarske reprezentance. Večkrat sem 

dosegla naslov državne prvakinje v tehničnih disciplinah in kot 

članica Slovenske državne reprezentance posegala po 

najvišjih mestih tudi na mednarodnem pionirskem nivoju. 

Vsekakor pa sem bolj kot na vse športne uspehe, ponosna na 

vrednote, ki sem jih preko športa osvojila. »Privzgojeno« mi je 

bilo namreč trdo delo in tako že od malih nog vem, da brez 

vztrajnosti, trdega dela in odrekanj ni uspehov. 

Svojo športno pot sem po zaključku kariere nadaljevala kot 

rekreativna tekačica in amaterska športnica, največje veselje 

pa mi že več let predstavljajo vodene intenzivne vadbe, ki so 

tudi zadnje čase ključne za moje napredovanje v športni 

pripravljenosti. 

 

Športno usmerjenost sedaj tudi utemeljujem s študijem kineziologije (vede o gibanju) 

na Fakulteti za šport, sicer pa je bila pri študiju moja primarna izbira Biomedicina.   

Od nekdaj sem bila željna dodatnega znanja, zato sem prek GZS (Gimnastične zveze 

Slovenije) opravila licenco za vaditelja skupinskih vadb, obenem pa ta znanja 

podkrepila še z nutricionističnimi certifikati, znanjem biomedicine na makro in mikro-

molekularnem nivoju, sem tudi inštruktorica Gliding diskov in Metaboličnih treningov. 

Svoje izkušnje sem pridobivala pri izjemnih inštruktorjih skupinskih treningov, kot sta 

Tina Pustovrh Puc in Daniel Gonzales, z delom na prehranskem inštitutu Center 

Holistic, katerega direktorica je prehranska strokovnjakinja Alja Dimic pa sem 

pridobila tudi veliko znanja o prehrani. 

Moja želja je, da z znanjem, ki ga imam, »osvetlim« širšo populacijo ljudi in jim tako 

pomagam lažje priti do želenih in zastavljenih ciljev. Moja »politika« prehranskega 

svetovanja bazira na temeljitih samo-raziskanih spoznanjih glede hrane, močno 

podkrepljenih z veliko željo po dosegu fizičnega in psihološkega balansa. 

Na svetu ne obstajata niti dva človeka z identičnimi potrebami, zato nobena dieta 

ne bi smela biti enaka za splošno populacijo. Tukaj vstopim jaz, da ustvarim dieto po 

vaši meri, obenem pa oblikujemo splošne življenjske preobrazbe, glede na vaše 

prehranske in fiziološke potrebe. Čeprav se to sliši zelo preprosto, na žalost večina 

izmed nas ne ve točno kaj potrebujemo. Kaj potrebujete v ponedeljek, je verjetno 

povsem nekaj drugega glede na to kaj potrebujete v torek…. In kaj vaša najboljša 

prijateljica potrebuje v torek je spet povsem nekaj drugega glede na potrebe, ki jih 

imate vi. Moj pogled na zdravje in prehrano torej izhaja iz tega, da pomagam 

vsakemu posamezniku svetovati kako priti v stik sam s samo in se začeti intuitivno 

prehranjevati. 

Percepcija večine nutricionistov/dietetikov je ta, da ustvarjajo diete, ki se na koncu 

fokusirajo v določeno fizično podobo. Čeprav se strinjam, da je zelo pomembno, da 

se v svoji koži počutimo dobro, pa so naše hranilne potrebe veliko bolj kompleksne, 

kot receptura: ena vilica OH na eno vilico beljakovin. Naše optimalno zdravje je 

odvisno od naših odločitev glede življenja, kar vključuje tudi spanje, stres, fizično 

aktivnost, razmerja, delo in naravno okolje. 

Življenje je ravnotežje, je iskanje zlate sredine.  Ponosna sem, da so me dosedanje 

izkušnje oblikovale v osebo, kakršna sem. Želim, da so te izkušnje v pomoč tudi vam – 

bodite modri in se učite na napakah drugih. ;) 


