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 P R E H R A N S K I  N A S V E T I  Z A  P O L E T J E

Recept za poletno solato (za 2 osebi):
- 200 g ajdove kaše
- 150 g piščanca
- 1 rdeča paprika
- 1 zelena paprika
- 100 g paradižnika
- 1 bučka
- 1 čebula
- 2 stroka česna
- 2 žlici oljčnega olja
- Sol, poper, balzamični kis, druge
začimbe (po želji)

1. Izkoristite sezonsko sadje in zelenjavo
 
Poletje je letni čas, v katerem je na voljo največja raznolikost živil. Zaradi tega je to dobra priložnost
za zagotavljanja karseda velike pestrosti pri izbiri hrane. 
 

Poletje je za izboljšanje prehranjevalnih navad verjetno najbolj neugoden čas, kljub
temu pa lahko upoštevate nekaj zelo preprostih nasvetov, ki jih je pripravil naš Jernej.

 
Lahki obroki, ki jih lahko na osnovi teh živil pripravimo, so idealni za vroče poletne dni.
Dober primer takega obroka so solate. Ne govorim o tistih klasičnih, nedeljskih solatah zraven kosila,
ampak o zanimivih, okusnih in hranljivih solatah, ki lahko predstavljajo glavni del obroka. Pri
njihovi sestavi skoraj ne morete zgrešiti – začnete z obilico različne zelenjave, po želji dodate ajdovo
kašo, riž ali drugo ogljikohidratno živilo, na koncu pa še vir beljakovin (feta, mozzarella, tuna,
piščanec, stročnice, tofu). Vse skupaj poljubno začinite ter prelijete z najljubšim oljem in kisom.

 
"Obilica svežega

sezonskega sadja in
zelenjave lahko

pozitivno prispeva k
popestritvi

vsakodnevnih
obrokov."



2. Alkohol
 
Poletni popoldnevi, večeri in dnevi za piknik so sproščen čas, v katerem si pogosto privoščimo tudi
kakšno alkoholno pijačo. Samo po sebi to ni narobe, nezaželeno ali slabo. Težave se lahko začnejo pri
večjih količinah alkohola . Poleg stranskih učinkov, kot so nezmožnost vožnje, slabša motorika in
težave z govorom, lahko pride tudi do hude dehidracije . Alkohol je namreč diuretik, kar pomeni, da
pospeši izločanje vode iz telesa. V kombinaciji z visokimi temperaturami je to lahko neprijetno in
nam lahko pokvari razpoloženje, v hujših primerih pa je tudi nevarno zdravju.

Poleg tega lahko alkohol v večjih količinah
prispeva k povečanju naše telesne mase. Gram
alkohola vsebuje 7 kcal (kilokalorij). V praksi
to pomeni, da z enim velikim pivom vnesemo
okrog 200 kcal, s kozarcem vina med 70 in 100
kcal (odvisno od vsebnosti sladkorja), s šilcem
žganja pa 70 kcal. Predpostavimo, da julija
vsak dan vnesemo ravno prav hrane za
ohranjanje konstantne telesne mase, povrh
tega pa spijemo še eno pivo. V 31 dneh to
nanese 6200 kcal presežka energije, kar
nanese približno 1,7 kg pridobljene maščobe.
To je zgolj hipotetična situacija, ampak glavno
je, da razumete princip.

Za vsako alkoholno pijačo, ki jo vnesete, spijte še kozarec vode, limonade ali druge brezalkoholne
pijače brez dodanega sladkorja. Tako preprečite nastanek dehidracije. tudi brez alkohola je lahko
druženje prijetno. Če si piknik težko predstavljate brez okusa po pivu, poskusite brezalkoholnega –
vsebuje tudi 3x manj kalorij, kot običajno pivo ;).

"Gram alkohola
vsebuje 7 kcal .... z

enim velikim pivom
vnesemo okoli 200

kcal, s kozarcem vina
med 70 in 100 kcal ... "



3. Hidracija
 
Dejstvo, da je naše telo sestavljeno iz 60-70 % vode, je že samo po sebi dovolj zgovorno. Zadosten vnos
tekočine je izjemnega pomena tekom celega leta, ne samo v poletnih mesecih. Pripomore k splošnemu
počutju, delovanju vseh telesnih funkcij, izboljša produktivnost in pozornost ter omogoča nemoteno
gibanje. Na drugi strani je dehidracija tesno povezana z utrujenostjo, slabim počutjem in slabšo
zmogljivostjo .

Zaradi visokih poletnih temperatur so v
tem letnem času potrebe po tekočini višje,
kot v preostanku leta. Univerzalno
priporočilo za optimalno količino popite
tekočine, ki se giba okrog 35 ml/kg
telesne mase, je poleti definitivno
prenizko. Težko je postaviti točne številke
za ustrezno količino, ker je le-ta odvisna
predvsem od posameznikove telesne mase
in stopnje telesne aktivnosti.

Lahko pa postavimo okvirne številke:
- Za 60 kg težko žensko je verjetno primerna
količina 2-2,5 L tekočine dnevno.
- Za 77 kg težkega moškega je verjetno primerna
količina 3-3,5 L tekočine dnevno.

Ponovno poudarjam – v primeru dlje časa trajajoče telesne aktivnosti (predvsem na prostem) se
te količine še nekoliko povečajo . 

"Za žejo je najbolje piti vodo,
limonado ali ohlajen

nesladkan čaj, v primeru
dlje čas trajajočega in

intenzivnega napora na
vročini pa lahko posegate po

športni pijači."

Največ kar lahko naredite, je to, da spremljate
barvo svojega urina v straniščni školjki. To je
namreč dober pokazatelj stanja hidriranosti vašega
telesa.



4. Poskrbite za to, da uživate varno hrano!
 
Pogosto se nam zdi samoumevno, da je naša hrana varna. Ne smemo pa pozabiti na dejstvo, da smo
kljub vsem ukrepom in zakonom, ki nadzorujejo varnost hrane, potrošniki še vedno zadnji, ki
rokujemo s hrano, preden jo zaužijemo. Naša neodgovorna ravnanja lahko varno hrano spremenijo v
zdravju škodljivo.
 
 Visoke temperature v poletnem času pripomorejo k
temu, da je hrana nekoliko bolj občutljiva na kvar,
kot v ostalih letnih časih. To še posebej velja za
meso in mesne izdelke ter za morsko hrano. Kadar
kupujete omenjena živila, poskrbite za to, da
jih čimprej spravite nazaj na hladno. Zelo prav
lahko pridejo (manjše) hladilne torbe s hladilnimi
vložki, ki zagotavljajo hladno okolje in brezskrben
transport do doma ali mesta piknika..

Ker ravno omenjamo piknik, mu posvetimo še malo več pozornosti. Na piknikih je dobra higiena
bistvenega pomena za varnost hrane. Nekaj pravil, ki je priporočljivo upoštevati, če se želite izogniti
zastrupitvam s hrano:
Že omenjeno, pa vseeno – občutljiva živila (meso in mesni izdelki, morska hrana) shranjujte na
nizkih temperaturah. Če na mestu piknika ni hladilnika, uporabljajte hladilne torbe s hladilnimi
vložki.
Skrbite za čistočo delovnih površin. Pred začetkom priprave hrane vse površine in pribor ter posode
temeljito očistite.

Umivajte si roke. Sliši se preprosto, vendar na
to pogosto pozabimo.
Meso dovolj toplotno obdelajte. S tem zmanjšate
tveganje za zastrupitev s hrano.
Pikniki so odlična priložnost za sprostitev in
druženje z osebami, ki jih imate radi. Ne pustite,
da vam jih pokvarijo nevšečnosti, ki jih lahko
povzroča neprevidnost.

"Nikoli ne režite zelenjave ali
sadja na (neočiščeni)

površini, kjer ste malo prej
rezali surovo meso!"



Dopust, vikend in podobni časi oddiha naj bodo
torej nekoliko manj striktni, kar se tiče prehrane.
To ne pomeni, da se popolnoma zapustimo in
pozabimo na temelje zdravih prehranjevalnih
navad. Pomeni pa, da si brez slabe vesti
privoščimo sladoled, obilno kosilo ali večerjo z
nekaj vina, čokolado ali pivo (seveda ne gre
preveč pretiravati). Dopust je med drugim
namenjen tudi temu, da si spočijete glavo in telo.
Izkoristite ga tudi za odmor od ostalih skrbi. Vse
to spada k razvijanju zdravega odnosa do hrane.
Privoščite si! 

5. Naj vam hrana ne pokvari
dopusta
 
Hrana je velik del naših življenj. Ni zgolj
sredstvo, iz katerega črpamo energijo in
hranila za ohranjanje življenja, ampak je
tudi predmet druženja, praznovanj in lepih
trenutkov. Na to pogosto pozabimo. Bolj se
ukvarjamo s tem, zakaj česa ne smemo jesti,
namesto da bi v hrani uživali. Seveda je prav,
da skrbimo za dobre prehranjevalne navade
in s tem prispevamo k svojemu zdravju. In
prav je tako. 

 "Moramo pa se tudi
nekoliko sprostiti in si
dovoliti nekaj svobode."

Upamo, da ste z zgornjimi nasveti izvedeli kaj novega in koristnega ter da smo vam
vsaj malo pomagali načrtovanju bolj zdravih prehranjevalnih navad čez letošnje
poletje.
 
V kolikor želite dodatnih svetovanj z osebnostno obravnavo, nam lahko pišete na
info@jeklarna.si ali se prijavite na posvet preko naše spletne strani:

www.jeklarna.si/prehransko-svetovanje

https://www.jeklarna.si/prehransko-svetovanje


P O L E T N E  S L A D I C E  V  1 5  M I N U T A H

Lucija je pripravila 4 recepte sladic, ki ne vsebujejo moke in nimajo dodanega
sladkorja. Kljub temu pa se boš z njimi vseeno zelo dobro in brez slabe vesti
posladkal na morju, doma ali v službi!
 
Za njihovo pripravo ne potrebuješ pečice in izkušenosti v kuhinji, saj so izredno
enostavne in hitro narejene!



L A H K O T N I  J A G O D N I  C H E E S E C A K E

Jagodni pire:
- 400g jagod
- 100g naravnega sladila SUGARSWEET
1:1 (lahko uporabiš med)
- želatina
V posodi na zmernem ognju pokuhaš
narezane jagode skupaj s sladilom, toliko
časa da nastane pire, nato po navodilih
primešaš želatino. Pire odstaviš iz ognja
in pustiš stati nekaj minut, da se pire
malo ohladi. Po nekaj minutah vse skupaj
poliješ po cheesecake-u.
 
 
Vse skupaj nato postaviš vsaj za 3 ure v
hladilnik. Najbolje pa je če cheseecake v
hladilniku pustiš čez noč.
 
HRANILNE VREDNOSTI ZA 1 KOS:
378 kcal   7,1g OH   34,1g M   11,3g B

Sestavine in postopek za 12 kosov:
 
Dno:
- 250g Lesnikov (mleti)
- 100g masla
Maslo stopiš in ga primešaš mletim
lešnikom. Maso nato razporediš v pekač.
Pekač nato položiš v hladilnik, med tem
pa pripraviš cheesecake nadev.
 
Cheesecake nadev:
- 250g mascarpone
- 400g sirni namaz Philladelphia
- 150g kisle smetane
-  beljakovine v prahu (whey) okus
vanilije
Vse sestavine zmešaš skupaj in
razporediš v pekač. Pekač nato spet
postaviš v hladilnik in pripraviš še
jagodni pire.



G R Š K I  K O Z A R Č K I

Grška krema:
- 250g grškega jogurta
- 200ml sladke smetane
- 60g beljakovin v prahu
 
 Sladko smetano stepeš ter jo dodaš
grškemu jogurtu. Nato dobro premešaš in
dodaš še beljakovine v prahu, spet
premešaš in kremo razporediš v lončke. Po
vrhu lahko posuješ domačo granolo, sadje,
kokosovo moko, mandljeve lističe in
podobno.
 
 
HRANILNE VREDNOSTI NA 1 KOZARČEK:
551 kcal   21,4g OH   44,2g M   15,5g B

Sestavine in postopek za 7 kozarčkov:
 
Dno kozarčka:
- 150g ovsenih kosmičev
- 100ml mleka
- 100g masla
- 100g mletih lešnikov
- 100g temne čokolade
 
Naprej na mleku skuhaš ovsene kosmiče,
dodaš maslo in mlete lešnike ter na
koncu še temno čokolado. Odstaviš iz
ognja, ter pustiš da se masa malo ohladi
nato pa jo razdeli v kozarčke. Kozarčke
nato postavi v hladilnik da se masa
dobro shladi (lahko čez noč).
 
Na maso sem nato stresla veliko
zmrznjenih gozdnih sadežev.



G R E S O V E  P R O T E I N S K E  K O C K E

TRETJA PLAST:
- 150g gres (pšenični zdrob)
- 500ml mleka
- 60g beljakovin v prahu
 
Gres skuhaš po navodilih proizvajalca 
tako, da pride gostejše strukture. Ko se
gres malenkost ohladi primešaš
beljakovine v prahu in dobro premešaš.
Nato zmes preliješ čez sadje in postaviš v
hladilnik za vsaj 3 ure, da se vse dobro
shladi.
 
HRANILNE VREDNOSTI ZA 1 KOS:
243 kcal   25,8g OH    9,1g M    11,8g B

Sestavine in postopek za 12 kosov:
 
PRVA PLAST:
- 150g ovsenih kosmičev
- 100g mletih lešnikov
- 100ml mleko
- 2 žlici pravega kakava
 
Ovsene kosmiče in mlete lešnike skuhaš
na mleku, do kašaste strukture. Dodaš
kakav dobro premešaš in zmes vliješ v
pekač.
 
DRUGA PLAST:
 
Sadju po izbiri primešaš 2 žlici medu ter
sadje streseš na prvo plast.



M A L I N A  R E Z I N A
 
Maline kuhaš z žlico medu toliko časa, da
postane tekoča zmes. Ko odstaviš iz ognja
dodaš še sok limone ter počakaš da se
pire malo pohladi. Nato ga preliješ čez
prvo plast ter postaviš v hladilnik.
 
TRETJA PLAST:
- 500g kokosovega jogurta
- Vanilijeva aroma/sweet drops okus
vanilije
 
Kokosov jogurt zmešaš z dobro žlico
vanilijeve arome ter poliješ po
malinovem pireju. Na koncu lahko
okrasiš po želji.
 
HRANILNA VREDNOST ZA 1 KOS:
213 kcal    19,2g OH    12,8g M    4,7g B

Sestavine in postopek za 12 kosov:
 
PRVA PLAST:
- 150g mletih mandljev
- 100g ovsenih kosmičev
- 50g kokosovega olja
- 70ml rastlinskega mleka
- 2 žlici medu
 
Vse sestavine zmešaš v posodi ter zliješ v
pekač v katerega si prej položil peki
papir.
 
DRUGA PLAST:
- 200g zmrznjenih malin
- Sok pol limone
- 1 žlica medu
 
 


