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kamni - stopiti
li odstraniti?

...

Na ultrazvoku so mi odkrili kamne v žolčniku .
•• Moj zdravnik pravi, naj ne čakam na vnetje, in svetuje
•
• operacijo, češ, bolje je biti brez žolčnika, kot da tvegam na••
• pade. Mene zanima, kaj bo pomenilo biti brez žolčnika. Že zdaj
••• vem, da mi presnova nekaterih živil povzroča težave. Predvsem
•
• jajcem in rdečemu mesu se izogibam, ker mi takšna hrana obleži v
• prebavilih. Kaj bo z mojo prebavo, ko bom čisto brez žolčnika, pa si ne
••• znam predstavljati, od zdravnika nisem dobila nobene koristne infor•• macije. Odslovil me je z besedami, da je toliko ljudi brez žolčnika, pa
•• so vsi živi in jim nič ne manjka.
•
Zato se obračam na vas z dvema vprašanjema: ali
••
•• je operacija res edina možnost in kaj pomeni živeti
• brez žolčnika? Vaše informacije o naravnih re•• šitvah so mi velikokrat prišle zelo prav, zato
••
upam, da mi boste lahko pomagali tudi pri
••
•• tej temi.
••
Eleonora iz Kranja
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Skupaj za zdravje
človeka in narave

~
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asvetov
?tem, ali
Je operacija v vašem
primeru nujna ali
ne, res ne moremo dajati, ker ne
poznamo
vašega
konkretnega stanja
in se tudi ne ukvarjamo z zdravstvenim svetovanjem. Če vam lahko
pomagajo naše informacije o obstoječih naravnih rešitvah, jih z veseljem predstavimo,
sami pa boste morali oceniti, kaj od

NMcw-t1h (e6if1f-0 '2aI
pr0.5~ mcv.ščdtega bo v vašem primeru najprimernejše.
Če nimate akutnega vnetja in če
so vaši kamni holesterolski (večina jih je), potem obstaja tudi naravni postopek, da jih stopite. Za
ta namen obstaja registrirano naravno zdravilo na osnovi brina in
mete, ki ga je mogoče dobiti v lekarnah tudi brez recepta. Po treh
mesecih jemanja bi ultrazvok
že moral pokazati, ali se kamni
zmanjšujejo. Za popoln rezultat
pa je praviloma treba vztrajati še
od tri do devet mesecev (odvisno
od tega, kako veliki so kamni). Na-

,\
Prihajajo časi, ko bomo potrebovali še več preverjenihnaravnihrešitev,zato smo se odločili rubriko Naravnoin enostavnorazširititer jo
nareditiše bolj konkretno in uporabno. Našidolgoletni avtorici Sanji Lončar bodo v prihodnje pri pripravi vsebin pomagalitudi drugi strokovni
sodelavci projekta Skupaj za zdravje človeka in narave- vse z željo, da bodo predstavljeniznanjain rešitveše bolj zanesljivopomagalivsem,ki
jih potrebujete.Številniste nam sporočali, kako dragocene članke iz te rubrike že shranjujete.Zdaj bo še več razlogovza to!
Svoja vprašanja lahko še naprej pošiljate na zarja@media24.si.
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rava dela počasi, vendar učinkovito.
V tem času se morate izogibati
nekaterim naravnim pripravkom,
ki lahko močno povečajo izlivanje
žolča, ker ti lahko delujejo kot »cunami« in speče kamne premaknejo ter vam tako povzročijo težave.
'Predvsem vam odsvetujem večje
količine kurkume, rožmarina ali
pripravkov na osnovi česna in čemaža.
Če se odločite za operacijo ali če
bo ta neizogibna, je treba vedeti,
da življenje brez žolčnika ni enako življenju z žolčnikom. Res je, da
žolč proizvajajo jetra in zato proizvodnja morda ne bo motena, vendar žolčni mehur žolč zbira in ga
pod tlakom razpršuje ob natančno
določeni fazi prebave. Če žolčnika ni, potem žolč kaplja iz zolčnih
vodov kot voda iz pipe, ki ni dovolj
zaprta.
V praksi to pomeni, da bo prihajal v dvanajstnik tudi takrat, ko tam
nima česa početi. Takrat, ko ga boste potrebovali, pa bo prikapljal v
manjši količini, kot bi ga potrebovali za učinkovito pomoč pri razgraditvi maščob.
To čez leta lahko povzroči tri vrste težav, ki jih boste morali obvladovati. Žolč v praznem črevesju
bo dražil črevo, premalo žolča ob
obilnem obroku pa ne bo zadoščalo za optimalno presnovo. Slinavka
bo morala izločati več encimov za
razgraditev maščob, kar bo tudi
njo močno izčrpavalo.

kurkuma, bazilika, koromač, galgant, origano, timijan ...
Tudi silicij zelo okrepi sluznice, zato je dobro piti čaj zelenega
ovsa, uživati več ovsene kaše ali
uživati silicij v obliki prehranskih
dopolnil.

OKrePITe TreBUšNO
SLINaVKO
Kot sama beseda pove, slinavka
ustvarja predvsem slino oziroma
če želite bolj strokovno - sluzasto
bikarbonatno raztopino, s katero
varuje naše sluznice pred poškodbami, ki jih lahko povzročijo kisli
prebavni sokovi. Posebno ko žolč
vztrajno kaplja in draži sluznice,
bo pomoč bikarbonatne raztopine
zelo dobrodošla, zato poskrbite,
da ima vaša slinavka na VOljo dovolj vode. Najbolje je, da se navadite pol ure pred vsakim obrokom
zaužiti do dva kozarca vode sobne
temperature.
Druga dobrodošla pomoč je, da
uživate takšno hrano, ki slinavke
ne bo encimsko izčrpavala. Več
solat in smutijev bo v telo privedlo
žive encime, zato bo slinavka ime- _
la manj dela, da jih sama zagotovi. Pri teže prebavljivih jedeh si lahko
pomagate tudi z uživanjem prebavnih encimov v obliki prehranskih dopolnil.
Pomembna pomoč slinavki so
tudi nekatere začimbe. Predvsem
zaužijte več koriandra, laškega ku-

preprečITe raNe Na
DVaNajSTNIKU
Ker bosta dvanajstnik in tudi črevo ves čas vzdražena zaradi žolča, ki bo kapljal iz »pipe, ki več ne
tesni«, se lahko sčasoma pojavijo
vnetja in ta lahko prerastejo tudi v
razjede.
Ko pa se odprejo rane v prebavilih, je te težko sanirati, ker ne morete ustaviti potovanja hrane skozi črevesje, dokler se vse ne umiri.
Če hrana teče čez rane, to nenehno ovira celjenje. Zato je zelo pomembno pravočasno začeti s podporo sluznicam, še preden nam te
z bolečino začnejo signalizirati, da
je nekaj narobe.
V ta namen so zelo koristne
zdravilne rastline, ki vsebujejo
zdravilne sluzi, kot so namočene
korenine slezenovca in namočeno
laneno seme. Sluznice lahko hitro
umirimo tudi s čistim sokom aloje vere, ki ni konzerviran s kislinami in ne vsebuje aloina. Med zelo
blagodejna živila uvrščamo še
vse, kar vsebuje veliko klorofila:
ječmenovo travo, pšenično travo,
zelene alge ... Med začimbami, ki
delujejo protivnetno in celo zdravijo rane na prebavilih, izstopajo

mina in kurkume, ki so odlični pomočniki slinavke.

POSKrBiTe za KaKOVOSTNe
MaŠČOBe
Ko ste brez žolčnika, je presnova maščob motena, zato sčasoma
ob enaki prehrani začne zmanjko-

J-

KaKO NareDITI MeSNe
MaŠČOBe LaŽJe
preBaVLJIVe?
Opomba: navedene začimbe
se dobro ujamejo z izbranim
živi/om in so v veliko pomoč
pri presnovi maščob. Seveda
ni mišljena, da boste v vsaki
jedi uporabili vse naštete začimbnice. Izberite eno ali več,
ki vam ustrezajo po okusu in
vaši konstituciji.
Dimljeno meso - česen, koriander, lovor, majaron, paper,
piment, rožmarin, žajbelj.
Golaž - čebula, česen, kajenski paper, kumina, limonova
lupinica, lovor, majaron, paprika, rožmarin.
Jetrca - čebula, česen, kumina, kurkuma, lovor, majaron,
piment, muškatni orešček,
peteršilj, paper, rožmarin, timijan, žajbelj.
Meso na žaru - bazilika, česen, koriander, limonova lupinica, majaron, meta, origano,
paprika, poper, rožmarin, timijan, sivka, šetraj, žajbelj.
Perutnina - cimet, česen, janež, ingver, klinčki, kumina,
kurkuma, majaron, melisa,
muškatni orešček, paprika,
pehtran, poper, rožmarin, timijan, žafran, žajbelj.
Ribe - bazilika, česen, janež,
koper, koromač, krebuljica,
kurkuma, limona, limonska
trava, lovor, majaron, melisa,
origano, ožepek, pehtran, peteršilj, piment, rožmarin, sivka,
šetraj, timijan, žajbelj, žafran.

vati vitaminov, topnih v maščobah
(A, O in E).Tudi celične membrane,
možgani in živčevje hitro odreagirajo, če jim ne, dobavljamo dovolj
kakovostnih maščob, ki jih nujno
potrebujejo za svoje delovanje. V
praksi to pomeni, da se bo brez
dodatne pomoči na tem področju telo pospešeno staralo, osteoporoza bo hitreje napredovala,
prosti radikali bodo ustvarjali več
poškodb celic, živčevje bo utrpelo več poškodb, vse skupaj pa lahko vodi tudi v degenerativne spremembe in nastanek rakavih celic.
Tudi na tem področju je najbolje ukrepati, preden majhne težave prerastejo v velike. V nasprotju
s splošnim nasvetom »uživajte čim
manj rnastno« je zato boljši nasvet
»uživajte čim več kakovostnih maščob, vendar pomagajte telesu, da
jih uspešno presnovi«, Občasno,
posebno pozimi, ko so izčrpane
zaloge vitamina O,ki ga čez poletje
ustvarimo s sončenjem, pomaga
tudi uživanje naravnih oblik vitamina O v obliki prehranskih dopolnil.

NISOvse MaŠČOBe eNaKe
Dolgo smo vse nasičene maščobe metali v isti koš in jih razglašali
za problematične. Danes o maščobah vemo veliko več kot v časih, iz
katerih izhajajOtakšna zmotna prepričanja. Eno izmed pomembnih
spoznanj je to, da kratkoverižne in
srednjeverižne maščobne kisline
telo zelo preprosto presnavlja in
pri tem celo ne potrebuje pomo-

za laneno olje, ki vsebuje zelo veliko maščobne kisline ALA. Ribe,
.-, ki vsebujejo veliko maščobnih
kislin EPA in DHA, pa lažje prebavimo s pomočjo začimb, ki delujejo tako, da cepijo maščobe ali
povečujejo izločanje žolča.
Ljudem, ki imajo težave po zaužitju pečene hrane, na primer
mesa ali rib, je Hildegarda priporočala koromač. Če takoj po taki
hrani zaužijemo koromač ali koromačeva semena, bolečine precej omilimo.
Galgant je še ena izmed Hildegardinih priljubljenih začimb. Njegova posebnost je prav to, da težke maščobe naredi lažje prebavljive. Ker tako uspešno pomaga
presnavljati maščobe, galgantov
alkoholni izvleček uporabljajo v
nekaterih državah tudi kot odličen pripomoček za hujšanje.
V kategorijo zelo koristnih začimb bi lahko uvrstili tudi kumin
(laško kumino). Tudi ta močno
pospeši izločanje žolča in prebavnih encimov in tako pomaga,
da prebavimo tudi takšno hrano,
ki ji naš žolčnik sam ne bi bil kos.
Kurkuma pomaga tako, da povečuje krčenje žolčnika in s tem
izboljšuje praznjenje žolčnega
mehurja, vendar jo je dobro j~mati ob hrani, ki potrebuje tako
podporo. V nasprotnem primeru
lahko preveč dražimo žolčnik in si
po nepotrebnem ustvarjamo občutek nervoze v prebavilih.
Tudi meta (vrste, ki vsebujejo
rnentol) pospešuje tvorbo in pretok žolča. Obenem mehča gladke
mišice in s tem deluje spazmoliči žolčnika. Prevedeno v preprost
tično, saj omili zbadanja in bolečijezik to pomeni, da tudi če nimate
ne, značilne za težave z žolčnikom.
žolčnika, lahko presnavljate suroČe vas moti njen okus v živilih, jo
vo maslo, maščobo v nepredelalahko uživate kot čaj ob obroku.
nem mleku ali kokosovo maščobo.
Hkrati smo spoznali, da hidrogenizirane, esterificirane ali kako drugače degenerirane maščobe telesu povzročajo več škode kot koristi, zato se jim je treba izogniti.

KaKO preSNaVLJaTl BOLJ
ZaPleTeNe MaŠČOBe?
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Dolžina maščobnih verig ni sopomenka za njihovo koristnost.
Nekatere maščobne kisline' so
zelo zdrave in hkrati težko prebavljive. Takšne so denimo linolna (LA), alfa linolenska (AtA)
in eikozapentaenojska
kislina
(EPA) ter DHA in OPA. Vse so
izjemno koristne, pa vendar njihove dolge verige zahtevajo več
moči naše presnove.
Dr. Budwigova je svetovala,
da takšne maščobe zmešamo z
mlado skuto, pripravljeno iz surovega mleka, ker bodo tako hitreje našle pot do tkiv, ki jih nujno
potrebujejo. To velja predvsem

potke, objavljene v knjigi Ščepec
vedenja.

KaKO UPOraBITI zaČiMBe?

Presnovo maščob lajšajo še bazilika, pelin, gorčična semena in
majaron.
Pri sladkih jedeh, ki vsebujejo
oreščke, jajca ali mlečne maščobe, pa bo prebava lažje stekla, če
boste uporabili več cimeta, limonove lupinice, melise, mete, kardamoma, pimenta, muškatnega
oreščka ali sivke.
Če niste vešči, kaj dodati v katero sladico ali slano jed, si oglejte razpredelnice in natančne na-

Če jedi pripravljamo z več žajblja, ori gana, majarona, muškatnega oreščka, ingverja, gal ganta ali pimenta, bomo maščobe
cepili že v loncu, zato bo predelava v želodcu in dvanajstniku
veliko lažja. Takšne začimbe lahko uživamo na več načinov. Najbolje je hrano že pripravljati tako,
da imajo začimbe dovolj časa za
razkroj maščob in jih tako naredijo lažje prebavljive.
Lovor in začimbnice, ki so v
obliki semen (npr. piment, poper,
kumino ...), lahko dodamo že na
začetku priprave jedi.
Začimb, ki so v obliki listov ali
v prahu, pa nikoli ne kuhamo več
kot deset minut, ker po tem času
začnejo eterična olja razpadati in
bo jed izgubila aromo in učinek,
ki ju pričakujemo od začimb.
Sveže listke vseh začimb (npr:
peteršilj, baziliko, koper, drobnjak, krebuljico ...) dodajamo čisto na koncu, ko smo jed že odstavili. Lahko pustimo pokrito še
kakšnih pet minut, da se okusi
povežejo, preden postrežemo,
ni pa treba teh začimb dodatno
prevreti.
Če pripravljamo večje količine
in bo hrana pogreta v naslednjih
dneh, sveže začimbnice vedno
znova dodamo, tik preden postrežemo.
(nasveti so iz knjige Ščepec
ustvarjanja, v kateri lahko preberete tudi o priporočenih začimbah
za več kot sto drugih živilo)

KaKO »prežIV8TI«
oBroKe v reSTaVraCIJaH
IN MeNZaH?
Če jedi ne pripravljate sami, je najbolje narediti
svojo začimbno mešanico in jo dodajati v jedi,
ko ste v restavraciji ali v gosteh. Eno žličko takšne
mešanice lahko tudi zmešate s toplo vodo in
spijete kot čaj ob jedi.
Če imate nizek tlak in težave z žolčnikom,
zmešajte majaron, baziliko in rožmarin v
razmerju 3 : 3 : 2.
Če imate normalen ali visok krvni tlak,
potem namesto rožmarina mešanici
dodajte materino dušico
(timijan).

