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Noni Marici, 
ki vsak dan skrbi, da jemo zelenjavo z domačega vrta
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Opozorilo

  Ko sem bil še majhen, sem imel nesrečo. Pes me je ugriznil v obraz, mi odgriznil 
nekaj zob in mi razparal lice. V Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica mi 
je plastični kirurg vrhunsko zašil levo polovico obraza in rešil moje socialno življenje 
ter še kaj drugega. Hvaležen sem za moč medicine in znanje vrhunskih zdravnikov.
 V knjigi bom govoril o prehrani, ki se bo v prihodnosti vključila v zdravljenje 
sodobnih kroničnih bolezni. To so dodatne metode zdravljenja s celovito spremembo 
življenjskega sloga.
 Ob tem želim, da imate v mislih, da ima pravilna prehrana določeno mesto v 
zdravljenju bolezni in nikakor ne more nadomestiti uveljavljene medicine na drugih 
mestih v zdravljenju bolezni.
 V knjigi uporabljam izraz bolezen srca. V medicini je bolezen srca zelo širok 
pojem. Srce je lahko okvarjeno na veliko različnih načinov, ki jih je potrebno pravilno 
opredeliti.
 V javnosti se izraz bolezen srca uporablja namesto izraza ishemična bolezen srca. 
Po domače povedano, vaše žile na srcu se mašijo in ovirajo prehrano srčne mišice s 
kisikom. Ko govorim o bolezni srca, mislim torej na ishemično bolezen srca.
 Ishemična bolezen srca je kronična bolezen, ki je glavni vzrok smrti na svetu. 
Lahko se kaže kot stabilno stanje, na tem mestu igra prehrana zelo veliko vlogo. 
Stabilna oblika pa lahko preide v nestabilno obliko. To je akutno stanje, ki zahteva 
takojšnjo zdravniško pomoč.
 Če v mirovanju začutite tiščočo bolečino v prsih, ki seva v levo roko ali čeljust in 
vam je ob tem slabo ter se potite, potrebujete takojšnjo zdravniško pomoč (z zdravili, 
angioplastiko...), kajti najverjetneje doživljate srčni infarkt! Noben brokoli vam ne bo 
pomagal.
 Prav tako je pomembno, da se pri spreminjanju vaših življenjskih navad vedno 
posvetujete z vašim osebnim zdravnikom. Samo on vam lahko postavi pravo diagnozo 
in priporoči ustrezno zdravljenje.
 Odločil sem se, da vam bom v knjigi predstavil medicinsko znanje v vsem 
razumljivem jeziku. To zahteva svoj davek, saj sem močno poenostavil določene teme, 
ki so življenjsko področje nekaterih zdravnikov specialistov. Za to se opravičujem.
 S tem v mislih vas vabim k branju knjige. Knjiga je sestavljena tako, da vam 
najprej predstavim bistvene koncepte in nato praktične nasvete, ki jih lahko takoj 
uporabite. Prvi del je najpomembnejši. Če ne drugega, potem preberite prvi del.

Vsebina knjige:

1. Izvedeli boste, zakaj bo prehrana, skupaj z drugimi spremembami v življenjskem 
slogu, eden od temeljev zdravljenja številnih kroničnih bolezni v prihodnosti.

2. Povedal vam bom za dva stereotipa, v katera verjetno verjamete, ki škodujeta vašemu 
zdravju.
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3. Predstavil vam bom revolucionarne raziskave, ki so dokazale, da je mogoče bolezen 
srca ustaviti in zdraviti.

4. Izvedeli boste, kakšna je dieta, ki znanstveno dokazano zdravi bolezen srca.

5. Izvedeli boste zakaj je pravilna prehrana lahko bolj učinkovita od nekaterih 
uveljavljenih metod v medicini.

6. Povedal vam bom kakšne zdravstvene oskrbe boste deležni v prihodnosti in kakšno 
vlogo bodo imela zdravila.

7. Dobili boste tehnike filtriranja balasta informacij o zdravi prehrani.

8. Izvedeli boste za tri vrste živil v zahodni prehrani, ki škodijo vašemu zdravju.

9. Izvedeli boste za živila, ki morajo biti vključena v vsak vaš obrok, če ste resni glede 
vašega zdravja.

10. Izvedeli boste za najboljši pristop k spreminjanju vaše prehrane.

11. Dobili boste sedem praktičnih nasvetov za takojšen začetek.
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Zakaj vam lahko, oziroma vam ne 
morem pomagati

 Rad bi vam povedal zakaj sedaj mislim, da je pravilna prehrana eden od temeljev 
vašega zdravja in bo v prihodnosti eden od temeljev zdravljenja številnih kroničnih 
bolezni.

“Ko sem končal medicinsko fakulteto, sem vedel o prehrani manj kot povprečna bralka 
revije Elle.”

David Servan Schreiber, dr. med. (1)

 Čudno je za študenta medicine, da govori o prehrani. Na medicinski fakulteti 
imajo prednost pred enostavnimi imeni hrane neizgovorljiva imena farmacevtskih 
učinkovin, receptorjev, encimov...
 Še bolj postane čudno, če vam povem, da nisem imel nikoli razloga, da bi se 
ukvarjal s prehrano. Moj metabolizem skrbi, da sem bil večino življenja koščen, zato 
knjig o dietah nisem bral. Alergij nimam. Zelenjava se mi je gabila do 20. leta in pojedel 
sem skoraj toliko kraškega pršuta kot belega kruha. Moj organizem je poskrbel, da 
nisem imel razloga za ukvarjanje s prehrano.

Verjetno se še zdaj ne bi zanimal za prehrano, če ne bi šel študirat medicine.

 Pomembnost prehrane za preprečevanje in zdravljenje bolezni sem spoznal čisto 
po naključju. V 4. letniku medicinske fakultete sem bil prostovljec na oddelku za 
plastično kirurgijo v UKC Ljubljana. 
 Večina operacij, pri katerih sem sodeloval, so bile rekonstrukcije dojke po 
mastektomiji - po odstranitvi dojke zaradi raka plastični kirurgi oblikujejo novo dojko, 
največkrat iz trebušnega tkiva. Rekonstrukcija dojke ženski omogoči boljše sprejemanje 
same sebe in ji tako, po borbi z rakom, olajša ponovno vključitev v normalno družbeno 
življenje.
 Takrat se še nisem vprašal, zakaj je rekonstrukcija dojke postala ena 
najpomembnejših  operacij v plastični kirurgiji. V Sloveniji imamo podatke o raku 
dobro obdelane, Register raka Republike Slovenije je bil ustanovljen leta 1950 na 
Onkološkem inštitutu Ljubljana in je eden najstarejših populacijskih registrov v Evropi 
(2). 
 V poročilu za leto 2007 navajajo, da se je število novih primerov raka dojke na 
leto v Sloveniji od leta 1953 do leta 2007 povečalo iz 15 na 120 primerov na 100.000 
žensk na leto (2).

To pomeni, da se dandanes vsako leto na novo pojavi  8x toliko raka dojke na 
100.000 žensk, kot se ga je petdeset let nazaj.
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 Razlogi za to so staranje prebivalstva (glavni dejavnik tveganja), zahodna 
prehrana, premalo telesne aktivnosti, onesnaženost okolja, boljša tehnologija odkrivanja 
raka in drugi. Gene imamo enake.
 Rak je v Sloveniji v današnjem času pomembna grožnja za vaše zdravje! Nekaj 
malega o vzrokih za nastanek raka sem napisal še v 1. poglavju, vendar se v to temo v 
tej knjigi ne bom spuščal, ker je na kratko ne morem obdelati. 
 Naprej z zgodbo! Ker sem si želel še malo razširiti obzorja, sem kmalu za tem 
odšel na ortopedsko kliniko v ZDA v zvezno državo Illinois. Ljudje s celega sveta 
prihajajo tja, da jim svetovno priznani ortoped z operacijo vstavi umeten kolenski sklep. 
Z novim kolenskim sklepom se jim kvaliteta življenja močno izboljša za naslednjih 
dvajset, celo trideset let.
 Če ste že bili kdaj v ZDA, sploh v manjših mestih, potem veste, kako zgleda narod 
poraznega zdravja. Tam sem prvič zares videl, kakšen učinek ima življenjski slog na 
zdravje človeka. 
 Pri ljudeh s prekomerno telesno težo lahko že v zgodnji starosti pride do močne 
obrabe kolenskega sklepa. Zame je bil največji šok, ko sem videl v ordinacijo vstopati 
40 let stare, močno predebele paciente, ki so potrebovali zamenjavo enega ali obeh 
kolen.
 Takrat so mi ortopedi povedali, da je povezava med debelostjo in obrabo kolena 
približno naslednja: vsak dodaten kilogram teže pomeni 3-6 kilogramov več pritiska na 
koleno! To pomeni, da če naložite nase dodatnih 5 kilogramov, se bo pritisk na 
posamezno koleno povečal za 15-30 kilogramov (3; 4). 

Ljudje s povečano telesno težo imajo 4-5x večjo možnost nastanka artritisa kolena 
(5).

 Ko sem prišel iz ZDA, se mi je neprestano vsiljevala predstava, da se danes 
operacijske dvorane polnijo s primeri preprečljivih kroničnih bolezni. Če se stvari ne 
bodo kmalu zasukale, bo delo kirurga postalo podobno delu človeka, ki čisti tla zalita z 
vodo tako, da briše s krpo po tleh, namesto, da bi najprej zaprl pipo, ki je izvor 
poplave.1
 V tistem času sem za rojstni dan dobil knjigo Življenje brez raka, zdravnika 
Davida Servana Schreiberja, ki mi je popolnoma razbila predstavo o raku in zdravljenju 
le tega. (Če se vas je rak na kakršenkoli način dotaknil, obvezno preberite knjigo).
 V knjigi je zbral in razložil nekaj sto medicinsko pomembnih raziskav in pokazal, 
da je rak moderne dobe (rak dojke, rak prostate, rak debelega črevesa in danke) v veliki 
večini primerov posledica našega življenjskega sloga, predvsem zahodne prehrane.
 Nato sem se poglobil v raziskave o vplivu življenjskega sloga na sodobne bolezni 
in odkril še bolj revolucionarne raziskave o zdravljenju bolezni srca (bolezni, ki je 
glavni vzrok smrti na svetu). Z najbolj zanesljivimi raziskavami (kontrolirani, 
randomizirani, klinični poskusi), ki so objavljene v najbolj uglednih medicinskih 
revijah, je dokazano, da je bolezen srca s celovito spremembo življenjskega sloga 
mogoče ne samo preprečiti, ampak tudi zaustaviti in zdraviti (6; 7; 8; 9; 10)!
 Več o raziskavah v naslednjem delu. Poleg izpitov na fakulteti sem v preteklem 
letu pregledal še vsaj sto najpomembnejših raziskav na temo zdravljenja kroničnih 
bolezni s celovito spremembo življenjskega sloga in prehrane.
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 Možnosti zdravljenja sodobnih kroničnih bolezni v medicini s tem, ko zdravimo 
izvor teh bolezni so izjemne. Kaj je izvor? Zahodna prehrana (o tem v 2. delu), 
pomanjkanje telesne aktivnosti, stres, kajenje, osamljenost ter pomanjkanje socialne 
podpore in ljubezni.
 Pravilen pristop lahko da rezultate, ki prekosijo konvencionalne metode 
zdravljenja. Na prelomu 20. stoletja je medicina premagala glavne svetovne morilce 
tistega časa (tuberkuloza, škrlatna vročica, kolera, tifus, ošpice, oslovski kašelj ...) z 
odkritjem antibiotikov, cepiv in boljšo sanitarno ureditvijo okolja.
 In rezultat  je bil izjemen. V Angliji se je povprečna življenjska doba med letoma 
1880 in 1990 podaljšala za kar trideset let (11)! Ta podatek nam veliko pove o moči 
cepljenja, na katero danes radi pozabimo.
 Glavne morilce današnjega časa (bolezen srca in ožilja, diabetes, rak pljuč, 
dojke ...) bo medicina premagala tako, da vam bo dala strokovno pomoč, znanje in 
podporo, da spremenite nekatere nezdrave navade v vašem življenju.
 To je edini način! Če farmacevtski industriji v šestdesetih letih to ni uspelo, ji tudi 
sedaj ne bo. Antibiotik penicilin je spremenil sifilis v ozdravljivo bolezen, za zdravljenje 
bolezni srca takega zdravila ni. In verjamem, da ga tudi nikoli ne bo...

Čas je, da pustimo za sabo zastarele pristope in uporabimo tehnologijo 21. stoletja!

 V medicinski znanosti se dogaja tiha revolucija, za katero je prav, da veste in 
izkoristite znanje, ki iz  nje izhaja, da boste dosegli boljše zdravje in počutje kot kdajkoli 
prej. Medicinska znanost odkriva, da je sprememba življenjskega sloga in prehrane 
daleč najboljši vzvod za prehod iz današnjih bolezni v zdravje in iz zdravja v boljše 
zdravje. Boljši od zdravil in boljši od kirurškega noža.
 Knjiga je nastala na podlagi poglabljanja v zadnjih dveh letih v to področje. 
Predstavlja 40 strani najboljšega in najnovejšega znanja, za katerega upam, da vam bo 
kar najbolj koristilo.

Ljubite s srcem in bodite zdravi,

Uroš
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1. Del: hrana v medicini prihodnosti
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1. Dva stereotipa, ki vam škodujeta

 Preden preidemo na revolucionarne raziskave o moči pravilne prehrane v 
zdravljenju bolezni srca, bi v vas rad dokončno razblinil dva stereotipa, ki vam škodita:

1. Da je bolezen srca neizogibna bolezen starosti.
2. Da rak dojke, prostate, debelega črevesa in danke ter pljuč nastanejo pretežno zaradi 

vaših genov.

 Za oba stereotipa je značilno, da prelagata odgovornost iz vaših rok v roke usode, 
narave. Znanost je do danes uspela dokazati, da ne drži ne prvi in ne drugi. Zaradi 
vašega zdravja je pomembno, da to veste.

“Nobenega razloga ni, da mora ishemična bolezen srca obstajati. In če do nje že pride, 
potem ni nobenega razloga, da mora napredovati. Moje sanje so, da bomo nekega dne 
dokončno odpravili bolezen srca, nadlogo premožnega, modernega Zahoda, skupaj z 
impresivnim naborom drugih kroničnih bolezni.”

Caldwell Esselstyn ml., dr. med. (1)

 Danes vemo, da je bolezen srca bolezen življenjskega sloga. Raziskava 
INTERHEART, objavljena leta 2004 v ugledni medicinski reviji The Lancet, ki je 
preučevala 30.000 ljudi v 52 državah sveta, je dokončno potrdila rezultate 
Framinghamske študije. To je, da je bolezen srca skoraj popolnoma preprečljiva 
bolezen. 
 Raziskava je pokazala, da je srčni infarkt v 90% pri moških ter v 94% pri ženskah 
odvisen od 9 dejavnikov, ki so popolnoma pod vašim nadzorom (2). Ti so: 

- kajenje
- prekomerno uživanje alkohola
- uživanje dovolj sadja in zelenjave
- debelost
- povišan holesterol v krvi
- povišan krvni tlak
- sladkorna bolezen
- psihosocialni dejavniki (stres, depresija itd.) 
- dovolj gibanja

 Težko je doumeti pravi pomen teh rezultatov. Leta 2008 je zaradi bolezni srca na 
svetu umrlo 7,25 milijona ljudi (3). To je populacija ljudi za nekaj Slovenij. Vsako 
minuto dneva zaradi bolezni srca umre 14 ljudi.
 Bolezen, ki je najpogostejši vzrok smrti na svetu, lahko v 90 oz. 94 procentih 
zanesljivo preprečite, če se začnete pravilno prehranjevati in dovolj gibati, če se naučite 
upravljati s stresom, če uredite svoj holesterol, krvni sladkor in krvni tlak ter če 
prenehate s kajenjem ter prekomernim uživanjem alkohola.
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 Na določenih predelih sveta imajo ljudje, kljub globalizaciji, še vedno to srečo, da 
živijo na tak način in za njih bolezen srca skoraj ne obstaja (4). Niti v starosti!
V drugem delu vam bom pokazal, kako lahko naredite enostavne spremembe v vaši 
prehrani, da naredite prvi korak proti boljšemu zdravju.

“Vse raziskave o raku potrjujejo, da geni prispevajo največ 15% k umrljivosti za 
rakom.”

David Servan-Schreiber, dr.med. (5)

 Raka sem izbral zato, ker ga ljudje tako radi povezujejo z geni. Danes lahko 
zanesljivo rečemo, da so vrste raka, ki danes pomorijo večino ljudi (rak pljuč, rak dojke, 
rak prostate in rak debelega črevesa), pretežno bolezni življenjskega sloga.
 Zagotovo veste, da je kajenje pomemben vzrok raka pljuč. Ocenjujejo, da je 
kajenje vzrok za 87% raka pljuč ter, da je vzrok še za dvajset drugih bolezni (6)! 
 Ampak mogoče niste vedeli, da imajo rak dojke, rak prostate ter rak debelega 
črevesa zelo majhno povezavo z vašimi geni in so v resnici bolezni vašega življenjskega 
sloga. V Aziji je raka dojke, prostate in debelega črevesa od 5x do 60x manj kot na 
Zahodu (največja razlika je v raku prostate) (7). To pomeni od 500% do 6000% manjšo 
verjetnost, da bo prebivalec tamkajšnjega območja zbolel za rakom. To je veliko.
 Leta 1988 so v New England Journal of Medicine objavili prelomno raziskavo, ki 
je pokazala, da če je posvojen otrok podedoval gene bioloških staršev, ki so umrli za 
rakom pred petdesetim letom, to nima pomembnega vpliva na tveganje, da bo za to 
boleznijo zbolel tudi sam. Nasprotno pa, če je zaradi raka umrl eden od krušnih staršev, 
ki otroku posreduje le svoje življenjske navade (ne genov), je bil otrok petkrat bolj 
ogrožen za enako bolezen (8).
 Nadaljni dokaz, da je rak veliko manj povezan z vašimi geni kot ste si verjetno 
mislili, so raziskave, ki so preučevale selitev populacij. Ljudje, ki se preselijo v novo 
okolje, hitro izgubijo stopnjo raka svojega prvotnega doma in pridobijo vzorec raka 
njihovega novega domovanja (9; 10). 
 Tako so tisti Japonci, ki so zapustili Japonsko in se preselili v Kalifornijo, izgubili 
visoko stopnjo raka želodca iz njihove domovine in jo zamenjali za visoko stopnjo raka 
dojke in raka debelega črevesa, ki je prisoten med prebivalci njihovega novega doma 
(10).
 Preberite še enkrat zgornji odstavek in pomislite. Če ste na testiranju npr. pozitivni 
za gen BRCA1 (gen, ki je močno povezan s tveganjem za raka dojke), bi bila, ironično 
rečeno, mogoče enako učinkovita preventiva, kot če vam odrežejo obe dojki to, da se 
preselite v Indijo (Indija ima v nekaterih predelih do 500% manj raka dojke kot 
Slovenija) (7; 11).
 Druga učinkovita preventiva bi bila, če bi lahko potovali nazaj v času. V reviji 
Science so objavili študijo, ki je preučevala tveganje žensk z rizičnima genoma BRCA 1 
in BRCA 2, da zbolijo za rakom dojke v obdobju do petdesetega leta starosti. Študija je 
pokazala, da se je tveganje žensk rojenih po letu 1940 skoraj potrojilo v primerjavi s 
tistimi, ki so bile rojene pred letom 1940 (12).
 Vaše vsakodnevne navade in vaš življenjski slog sta tisto, zaradi česar boste bolj 
ali manj zdravi in ne vaši geni. Glejte na vaše gene kot na izhodiščno točko vašega 
zdravja. Kljub temu, da morda nimate sreče z  geni, ste lahko še vedno bolj zdravi in 
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živite dlje od nekoga, ki je to srečo imel, vendar si zdravje uničuje z nezdravim 
vedenjem.
 Ampak sedaj vam želim pokazati veličastno moč, ki jo ima sprememba 
življenjskega sloga, predvsem sprememba prehrane, na zdravje vašega srca!
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2. Moč hrane, da zdravi vaše srce

 Dean Ornish, dr. med., specialist  kardiolog, je ustanovitelj in direktor Inštituta za 
preventivno medicino v Kaliforniji in profesor klinične medicine na univerzi University 
of California v San Franciscu. V številnih raziskavah (prva objavljena leta 1979) je prvi 
dokazal, da je mogoče bolezen srca zdraviti s spremembo življenjskega sloga (1; 2; 3; 4; 
5; 6; 7). 
 Kaj je v raziskavah predstavljalo celovito spremembo življenjskega sloga?

1. Sprememba prehrane (jedilnik je lahko vseboval zelenjavo, sadje, polnozrnate 
žitarice, stročnice, vse sojine izdelke, nemastna mleka ali jogurte in jajčne beljake).

2. Zmerna telesna aktivnost (hoja).
3. Različne tehnike za obvladovanje stresa, ki so temeljile na principih joge.
4. Povečevanje ljubezni in socialne podpore (podporne skupine).
5. Prenehanje kajenja.

 Spremenjena prehrana je prehrana z nizko vsebnostjo maščob in visoko 
vsebnostjo “dobrih” ogljikovih hidratov (polnovredni ogljikovi hidrati, več o tem v 
drugem delu). Samo 10% celotnega vnosa kalorij je lahko prišlo iz  maščob. Če želite 
doseči tako nizek odstotek maščob, ne smete jesti nič mesa, nič olj, nič mastnega mleka 
in mlečnih izdelkov itd. Ob tem so udeleženci nadomeščali vitamin B12.
 Podobno prehrano je v svojih raziskavah uporabil dr. Caldwell Esselstyn ml. za 
zdravljenje bolezni srca in dr. Neal Barnard za boljši nadzor nad sladkorno boleznijo 
tipa 2. V nadaljevanju vam bom predstavil nekaj revolucionarnih raziskav, ki 
spreminjajo temelje tega, kako se bo zdravilo bolezen srca in druge kronične bolezni v 
prihodnosti.

OPOZORILO: na naslednjih štirih straneh so opisi raziskav. Če jih preberete, 
boste vedeli več o prihodnosti medicine in vašega zdravja, kot če celo leto ob 19h 
gledate televizijo.

 V eni prelomnih raziskav, ki jo je Ornish objavil leta 1990, so strokovnjaki s 
pomočjo visoko tehnološkega slikanja žil na srcu (kvantitativne koronarne angiografije) 
analizirali 195 zožitev srčnih žil 48 pacientom. Nato je bilo 28 pacientov za eno leto 
dodeljenih v intervencijsko skupino, ki je bila deležna celovite spremembe življenjskega 
sloga pod strokovnim nadzorom, 20 pacientov pa je bilo za eno leto dodeljenih v 
kontrolno skupino, ki ni prejela nobenega ukrepa.
 Rezultati te zahtevne študije so bili izjemni, neizpodbitni in dovolj revolucionarni, 
da jih je objavila trenutno druga najpomembnejša splošno-medicinska revija na svetu, 
The Lancet (takoj za New England Journal of Medicine) (8).
 Po enem letu so se zožitve žil pri skupini, ki je spremenila življenjski slog, v 
povprečju zmanjšale iz 40% na 37,8%, medtem ko so se pri kontrolni skupini zožitve v 
povprečju povečale iz 42,7% na 46,1% (1). Če se vam zdi 2,2% malo, naj vam povem,  
da v medicini to predstavlja revolucijo. Varno zdravilo s takim učinkom bi farmacevtski 
industriji prineslo milijarde.
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 Po drugi strani pa verjetno še niste slišali, da bi se zožitve v žilah lahko tudi 
manjšale, da se bolezen srca lahko ustavi in začne umikati že po samo enem letu 
spremenjenega življenjskega sloga. Navajeni smo namreč, da je bolezen srca nujna 
bolezen starosti. Da je neizogibna. Navsezadnje je najpomembnejši vzrok smrti na 
svetu.
 Dr. Ornish je prvi dokazal, da se lahko bolezen, ki je napredovala trideset let 
življenja, že po enem letu zdravega življenjskega sloga lahko zaustavi in začne umikati. 
Ampak postane še bolj zanimivo! Pacientom v intervencijski skupini se je (v 
povprečju):

1. Zmanjšala pogostost bolečine v prsih za 91%.
2. Skrajšalo trajanje bolečine v prsih za 42%.
3. Zmanjšala jakost bolečine za 28%.

 V nasprotju z intervencijsko skupino pa se je pacientom, ki so nadaljevali z 
enakimi življenjskimi navadami (v povprečju):

1. Povečala pogostost bolečine v prsih za 165%.
2. Podaljšalo trajanje bolečine v prsih za 95%.
3. Povečala jakost bolečine za 39%.

 Njihova fizična sposobnost se je izboljšala. Ljudje, ki niso mogli prehoditi niti 
ceste brez bolečine v prsih, so, že po enem mesecu intenzivne spremembe življenjskega 
sloga, lahko ponovno normalno hodili. Kvaliteta življenja se je torej pacientom 
izboljšala še veliko bolj, kot bi lahko pričakovali iz nazadovanja bolezenskega procesa v 
žilah.
 Po enem letu se je pacientom LDL holesterol (slab holesterol) znižal v povprečju 
za skoraj 40%, kar lahko primerjamo z učinkom zdravil.
 Povezava med spremembo življenjskega sloga in zdravljenjem bolezni je bila zelo 
močna. Bolj so se pacienti v raziskavi držali programa, bolj hitro je potekalo zdravljenje 
bolezni srca. Raziskava je poleg tega pokazala tudi, da ni nikoli prepozno, da začnemo 
zdravo živeti. Največje izboljšanje so namreč izmerili pri:

1. Najstarejšem pacientu (74 let).
2. Pacientu z najbolj napredovalo obliko bolezni (52 let star, tri glavne žile srca so bile 

zamašene 100%, 100% in 79%).

 Skupine raziskovalcev pod vodstvom dr. Ornisha so izvedle še 6 drugih raziskav, 
ki so jih objavile ugledne medicinske revije in ki podpirajo zgornje ugotovitve (2; 3; 4; 
5; 6; 7).
 Leta 1999 je, neodvisno od dela dr. Ornisha, podobne rezultate dvanajst letne 
raziskave objavil dr. Esselstyn na kliniki v Clevelandu (9). Dr. Caldwell B. Esselstyn 
ml. je drugi pionir na področju zdravljenja bolezni srca s spremembo življenjskega 
sloga. Dr. Esselstyn je bil kirurg na svetovno priznani kliniki v Clevelandu, kjer je bil 
med drugim član upravnega odbora, vodja oddelka za raka dojke in vodja oddelka za 
kirurgijo ščitnice in obščitnice. Objavil je okrog 100 znanstvenih del (10).
 V njegovo dvanajst letno raziskavo je bilo vključenih osemnajst pacientov z 
napredovalo boleznijo srca. Teh osemnajst pacientov je v osmih letih pred začetkom 
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raziskave doživelo 49 srčnih dogodkov. Med srčne dogodke spadajo resni zapleti 
povezani z boleznijo srca kot so npr. srčni infarkt, potreba po širitvi žil na srcu oziroma 
kirurški premostitvi obolelih žil na srcu (bypass-u).
  Cilj v njegovi raziskavi je bil, da pacienti znižajo celokupni holesterol pod 150 
mg/dl (3,9 mmol/l). Za razliko od dr. Ornisha, je dr. Esselstyn za doseganje ciljne 
vrednosti celokupnega holesterola pri pacientih uporabljal zdravljenje s spremembo 
prehrane ter zdravili za zniževanje holesterola. 
 Dr. Esselstyn je iz jedilnika izključil vse živalske izdelke. Pacienti so uživali 
rastlinsko dieto, ki vsebuje manj kot 10% vseh kalorij iz maščob. Iz svojega jedilnika so 
morali izločiti olja, mlečne izdelke (razen nemastnega mleka in jogurta), ribe, perutnino 
in meso. Spodbujal jih je k uživanju žitaric, stročnic in sojinih izdelkov, zelenjave in 
sadja. Ob tem so nadomeščali vitamin B12. Odmerki zdravil za zniževanje holesterola 
so bili prilagojeni individualno. Edini cilj je bil znižanje celokupnega holesterola pod 
150 mg/dl (3,9 mmol/l).
 V prvih petih letih raziskave se je 18 pacientom celokupni holesterol v povprečju  
znižal iz 237mg/dl (6,13 mmol/l) na 137 mg/dl (3,54 mmol/l). Dvanajst let po raziskavi 
so imeli pacienti celokupni holesterol v povprečju 145 mg/dl (3,75 mmol/l).
 In kaj je bil rezultat vsega tega? Vseh osemnajst pacientov, ki je bilo vključenih v 
raziskavo in ki je pred tem doživelo 49 srčnih dogodkov, v dvanajstih letih ni doživelo 
več nobenega srčnega dogodka! 49 proti 0. Nobenega srčnega infarkta. Nobene nove 
žilne opornice (stenta), nobenega novega bypass-a.

 Ampak iz česa je sestavljena hrana za vaše srce? Zdravnika sta v raziskavah 
predpisovala dieto sestavljeno iz:

- zelenjave
- stročnic (vključno s sojinimi izdelki)
- polnovrednih ogljikovih hidratov
- sadja
- nemastnega mleka in jogurtov ter jajčnih beljakov

 Ob tem moram poudariti, da ima znanost, kar se tiče najbolj zdrave diete za vaše 
srce, še vedno nekaj dilem (več o tem povem na začetku drugega dela). Tako evropske 
smernice (splošna priporočila v medicini, ki jih sprejme stroka, potem ko pregleda vse 
narejene relevantne raziskave) za preprečevanje bolezni srca in ožilja v klinični praksi iz 
leta 2012 pravilno dieto definirajo dokaj nespecifično. 
 Priporočajo uživanje mediteranske diete, ki vključuje veliko zelenjave, stročnic, 
sadja, polnovrednih izdelkov, rib in nenasičenih maščobnih kislin (predvsem olivno 
olje) ter malo mesa, mlečnih izdelkov in nasičenih maščob (11).
 Dr. Walter Willett, vodja oddelka za prehrano na univerzi Harvard v ZDA ter avtor 
več kot 1000 člankov in trenutno peti najbolj citirani raziskovalec v zgodovini medicine 
(12; 13), pravi, da za zdravljenje bolezni srca ni potrebna tako stroga dieta, kot sta jo 
uporabljala Ornish in Esselstyn (14).
 Za ljudi z boleznimi srca in ožilja, poleg že omenjenih živil, dovoljuje še živila z 
več maščobe vendar zelo malo nasičenimi maščobnimi kislinami (npr. perutnina, oreški 
in nekatera rastlinska olja) (14). Več o tem v drugem delu.
 Pomembno je, da vas nekatere dileme, ki so v znanosti prisotne, ne zavedejo pri 
uživanju zdrave prehrane. 
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 Dr. Ornish in dr. Esselstyn sta pri zdravljenju bolezni srca dosegla rezultate, ki 
niso nič manj kot revolucionarni. Ljudje, ki jih je bolezen srca pripeljala na rob življenja 
in so sprejeli nov način prehrane oziroma življenjskega sloga, so ponovno zaživeli. Že v 
začetku 90-ih let sta pokazala, kaj je pri zdravljenju bolezni srca mogoče doseči.
 Ampak ni le bolezen srca tista, na katero vpliva zdrava prehrana. Dr. Barnard je 
leta 2009 objavil raziskavo, ki je pokazala izjemne rezultate pri nadzoru sladkorne 
bolezni tipa 2 (15). Velika raziskava, objavljena v New England Journal of Medicine, je 
pokazala, da je zdrava prehrana izjemnega pomena za urejanje krvnega tlaka (16; 17).
 Dr. Ornish je v sodelovanju z zdravniki iz urološkega oddelka univerze v San 
Franciscu pred kratkim objavil raziskavo, ki je pokazala, da sprememba življenjskega 
sloga direktno spremeni izražanje genov, ki so odgovorni za razvoj raka prostate. 
 Zdrava prehrana spodbuja izražanje genov, ki zavirajo raka prostate, in zavira 
izražanje genov, ki spodbujajo raka prostate. Po treh mesecih raziskave je bil zaznan 
pozitiven vpliv na izražanje kar 500-tih različnih genov, vključno z onkogeni, ki 
vplivajo na razvoj raka prostate, dojke, ter razvoj bolezni srca (18).
 Za konec naj omenim še najbolj slikovito raziskavo, ki kaže na vpliv življenjskega 
sloga in prehrane na vaše telo. Na Inštitutu za preventivno medicino v Kaliforniji je dr. 
Ornish v sodelovanju z Nobelovo nagrajenko dr. Elizabeth Blackburn (leta 2009 je 
dobila Nobelovo nagrado iz medicine za odkritje encima telomeraze) dokazal, da 
življenjski slog povečuje aktivnost telomeraze. 
 Telomeraza je encim, ki popravlja in podaljšuje telomere, konce kromosomov. 
Telomere ščitijo konce kromosomov in jih delajo stabilne. Če se vaše telomere krajšajo, 
se vaša življenjska doba krajša. 
 Raziskava, objavljena v The Lancet Oncology, je pokazala, da se že tri mesece po 
spremembi življenjskega sloga poveča aktivnost telomeraze (in s tem dolžina telomere) 
za skoraj 30% (19). Zdrava prehrana vam podaljša življenje!
 Drugi del knjige vam bo dal praktična navodila kako narediti enostavne 
spremembe v prehrani, ki bodo koristile vašemu srcu in zdravju. Pred tem pa se 
posvetimo še prihodnosti...
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3. Deležni boste drugačne zdravstvene 
oskrbe 

“Po več kot šestnajstih letih pregovarjanja z zavarovalnico Medicare, sedaj krijejo naš 
program za zdravljenje bolezni srca in upam, da bodo kritje razširili še na diabetes tipa 
2 in metabolični sindrom in nato tudi na vse ostale kronične bolezni. Vedno je najtežje 
na začetku! Naj vam prikažem, kako težko je spremeniti ustaljeno prepričanje. Spomnim 
se deset ali enajst let nazaj, ko sem govoril z direktorjem zavarovalnice Medicare, ki je 
bil težek skoraj 140 kilogramov in verižni kadilec, o tem, da bi naredili poskusni 
demonstracijski projekt za kritje zdravljenja. Rekel je, da lahko naredimo 
demonstracijski projekt, vendar moramo najprej dobiti izjavo od direktorja 
Nacionalnega inštituta za srce, pljuča in kri ter direktorja Nacionalnega inštituta za 
zdravje, v katerem potrjujeta, da je za starejše ljudi varno, da hodijo, meditirajo, jejo 
zelenjavo in prenehajo s kajenjem... 

... in dobili smo izjavo.”

Dean Ornish, seminar Transform 2010, Mayo Clinic

 Januarja 2005 je Medicare potrdil kritje Ornishevega programa za zdravljenje 
bolezni srca s celostno spremembo življenjskega sloga. Medicare je največja državna 
zavarovalnica v ZDA, ki krije stroške zdravljenja ljudem starejšim od 65 let (1). Januar 
2005 predstavlja zgodovinski preobrat za zdravljenje bolezni srca v ZDA. Prvič v 
zgodovini se je v ZDA namreč zgodilo, da je državna zavarovalnica začela kriti program 
celovite spremembe življenjskega sloga!
 Program, v katerega se lahko oseba z boleznijo srca vključi, se imenuje Program 
intenzivne kardialne rehabilitacije. V program se lahko vključijo ljudje, ki so v zadnjih 
12 mesecih imeli srčni infarkt, ljudje, ki imajo stabilno bolečino v prsih ali ljudje, ki so 
imeli narejen žilni obvod (bypass) na koronarnih arterijah, narejeno zamenjavo aortne 
zaklopke, koronarno angioplastiko ali stentiranje oz. transplantacijo srca ali srca in pljuč 
(2).
 Ornish je za ta dosežek potreboval več kot desetletje, vendar je bilo to neizbežno 
kljub farmacevtskim in drugim lobijem. Že veliko prej je Ornish pokazal, da je 
zdravljenje s celostno spremembo življenjskega sloga veliko cenejše od 
konvencionalnih pristopov (angioplastika, bypass, zdravila). Demonstracijski projekt za 
zavarovalnico Mutual of Omaha je pokazal, da je zavarovalnica prihranila 30.000 
dolarjev na pacienta v prvih treh letih v primerjavi s konvencionalnim zdravljenjem (3). 
 Po eni strani je žalostno, da je bil to verjetno najpomembnejši razlog, da je 
zavarovalnica Medicare začela kriti program. Pravi najpomembnejši razlog, zakaj se bo 
zdravljenje določenih kroničnih bolezni v prihodnosti premaknilo k zdravljenju s 
celovito spremembo življenjskega sloga, predvsem prehrane, pa je naslednji: prehrana je 
dolgoročno najboljši vzvod s katerim lahko zdravimo današnje kronične bolezni, boljši 
od zdravil in boljši od kirurškega noža.
 Poglejte, kaj mislim s tem...
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4. Lahko zdravite vzrok in lahko 
zdravite posledice

“V medicini smo prišli do točke, kjer jemljemo za “konzervativno medicino” to, da 
odpremo prsni koš nekoga ali da napihujemo balone oz. vstavljamo stente v koronarno 
arterijo. In to celo v odsotnosti dokazov, ki bi kazali, da ti pristopi preprečijo srčne 
infarkte ali podaljšajo življenje pri pacientih s stabilno obliko bolezni srca. Da pa 
prosimo paciente, da hodijo, meditirajo, prenehajo s kajenjem, jejo sadje in zelenjavo, 
se obravnava kot visoko tvegano.”

Dean Ornish, dr.med. (1)

 Na bolezen lahko gledamo kot na rezultat verige dogodkov, ki vplivajo eden na 
drugega in nato dajo končni rezultat - bolezen. Na tak način lahko vidimo, da se z 
boleznijo lahko spoprimemo na različnih nivojih. Poglejmo primer bolezni srca. 

1. NIVO:

1. Imate zamašeno žilo, ki prehranjuje srce, zato je dotok krvi vašemu srcu pomembno 
zmanjšan.

- logičen korak je, da zožitev odpravimo

 Kardiolog bo na mesto zožitve vaše koronarne arterije pripeljal cevko, skoznjo bo 
porinil žico, na kateri se nahaja spraznjen balonček. Balonček bo nato napihnil in obloge 
v žili se bodo stisnile ob steno žile. Temu rečemo angioplastika.

- logičen korak je, da naredimo obvod okrog zožitve

 Srčni kirurg vam bo vzel žilo iz drugega dela telesa in jo prišil na žilo na srcu 
tako, da bo kri obvodila zožitev. Temu rečemo bypass.

2. NIVO:

 V vzročni verigi dogodkov se premaknemo korak nazaj. 

1. Razlogi, da se žilna stena poškoduje in se na njej začnejo nalagati obloge, so npr. 
povišan krvni tlak, povišan holesterol v krvi in povišan krvni sladkor.

- logičen korak je, da zvišan krvni tlak znižamo, da povišan holesterol znižamo ter 
da zvišan krvni sladkor znižamo

 Imamo zdravila, ki uspešno znižujejo holesterol v krvi,  krvni tlak ter krvni 
sladkor.
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2. Pomemben razlog za nastanek srčnega infarkta je tudi zakrčitev mišičnih vlaken v žili 
(vazospazem).

- logičen korak je, da poskušamo vazospazem preprečiti

 Imamo zdravila, ki sprostijo mišice v steni koronarnih žil in tako vazospazem 
onemogočijo.

3. Pomemben razlog za nastanek srčnega infarkta so tudi krvni strdki.

- logičen korak je, da poskušamo preprečiti nastajanje krvnih strdkov

 Imamo zdravila, ki zmanjšujejo možnost nastajanja krvnih strdkov.

...

3. NIVO:

 V vzročni verigi dogodkov se premaknemo še korak nazaj.

1. Pomemben vzrok poškodbe žilne stene je kajenje.

- logičen korak je, da pacientu pomagamo prenehati kaditi

2. Pomemben vzrok poškodbe žilne stene je tudi stres.

- logičen korak je, da pacienta naučimo obvladovati stres

3. Pomemben vzrok zvišanega krvnega tlaka, zvišanega krvnega sladkorja in holesterola 
je zahodna prehrana.

- logičen korak je, da pacienta naučimo zdrave prehrane.

...

“Kirurgija je mehanski pristop k zdravljenju biološkega problema in ima zato svoje 
omejitve.”

Caldwell Esselstyn ml., dr.med. (2)

 Kot lahko vidite, postaja zdravljenje s pomikanjem nazaj po vzročni verigi vedno 
bolj kompleksno, vedno težje, ampak vedno bolj učinkovito. 
 Študija, objavljena leta 1999 v New England Journal of Medicine, je pokazala, da 
so tisti pacienti s stabilno obliko bolezni srca, ki jemljejo zdravilo za zniževanja 
holesterola v krvi (atorvastatin), imeli 36 procentov manj srčnih dogodkov v naslednjih 
18 mesecih, kot tisti, ki so imeli narejeno angioplastiko (3).
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 Leta 2005 objavljena metaanaliza v reviji Circulation, v kateri so raziskovalci 
pregledali do tedaj narejenih vseh enajst  randomiziranih, kontroliranih raziskav v 
angioplastiki, je zaključila, da angioplastika ne zmanjša možnosti nastanka srčnega 
infarkta in ne podaljša življenja pri pacientih s stabilno obliko bolezni srca (4). 
 Do enakega zaključka so prišli v leta 2007 objavljeni raziskavi v The New 
England Journal of Medicine (5).
 Velika študija, objavljena leta 2004 v reviji Circulation, je pokazala, da je že samo 
redna telesna aktivnost boljša od angioplastike pri preprečevanju srčnih napadov, kapi in 
prezgodnjih smrti (6).
 Vprašanje je torej le, koliko je takih ljudi, ki bi se lahko varno izognili 
angioplastiki in bypassom in bili vključeni v program intenzivne kardialne rehabilitacije 
(celovite spremembe življenjskega sloga). Zdravstveni sistemi po svetu so zelo različni, 
naslednja raziskava je bila narejena v ZDA.
 V raziskavi o zdravljenju bolezni srca s celovito spremembo življenjskega sloga, 
objavljeni leta 1998 v American Journal of Cardiology, je bilo ugotovljeno, da bi se 
skoraj 80% pacientov, ki so bili v ameriškem zdravstvenem sistemu upravičeni do 
bypass operacije ali angioplastike, lahko operacijam varno izognilo za vsaj tri leta (7).
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5. Zdravila, ki jih boste jemali, bodo 
imela drugačno vlogo

 Že pred nekaj desetletji je bilo dokazano, da lahko z visokimi odmerki zdravil za 
zniževanje holesterola ustavimo napredovanje bolezni srca in dosežemo zmanjšanje 
zožitev v žilah (8; 9). Podobno, kot je bilo to doseženo v raziskavah o zdravljenju s 
spremembo prehrane in življenjskega sloga.
 Razlogov, zakaj bi si pacient želel izogniti uporabi zdravil, je ogromno. Verjetno 
najpomembnejši je ta, da imajo zdravila nepredvidljive stranske učinke. Po drugi strani 
pa je spreminjanje življenjskega sloga in prehrane dolg in težaven proces. Moj izziv za 
vas, ki ste zdravi ali pa manj zdravi, je: 

se boste sedaj ali v prihodnosti  prepustili farmaciji in kirurgiji, ali boste vzeli 
zdravje v svoje roke?

 Zdravila bodo v prihodnosti pri zdravljenju večine kroničnih bolezni le še dodatek 
k zdravljenju, ko oseba zaželenega cilja ne bo mogla doseči izključno s spremembo 
življenjskega sloga. Prevzela bodo mesto bergle, ki jo bo pacient uporabljal, dokler ne 
bo shodil samostojno.
 V svoji raziskavi je dr. Esselstyn za svoje paciente postavil cilj, da morajo znižati 
svoj celokupni holesterol pod 3,9 mmol/l. Pacienti, ki jim to ni uspelo samo s 
spremembo prehrane, so jemali še zdravilo za zniževanje holesterola.
 Ampak priznajte, lepše je hoditi brez bergle! Ko preberete knjigo do konca, boste 
imeli začetno znanje, da z majhnimi spremembami v vaši prehrani dosežete velike 
spremembe v vašem zdravju.
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2. Del: praktični nasveti za boljše 
zdravje
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6. Bombardirani ste z balastom 
informacij, ki izhajajo iz slabe znanosti

 Preden vam dam nekaj odličnih nasvetov, ki jih boste lahko takoj uporabili, bi vas 
rad opozoril na nekaj zelo pomembnega:

1. Pomen prehrane za zdravje je znanstveno nesporen.
2. Trenutna znanost ima nepopolno razumevanje, kako hrana vpliva na vaše zdravje.

 Razlaga: ko gre za vaše zdravje, je zelo veliko nasvetov znanstveno nespornih, 
vendar morajo ti nasveti ostati v mejah, ki jih znanost lahko razloži. Kar pa, kot boste 
videli, je zelo težka naloga. Zakaj? 

Kvalitetno raziskavo na področju prehrane je zelo, zelo težko izvesti.

 Najbolj zanesljive raziskave v medicini so kontrolirani, randomizirani, klinični 
poskusi. Pri teh poskusih so ljudje naključno razporejeni v intervencijsko in kontrolno 
skupino. Intervencijska skupina prejme terapevtski ukrep, kontrolna skupina ga ne 
prejme. Na tak način lahko raziskovalci spremljajo učinek terapevtskega ukrepa skozi 
čas.
 Ampak, ker je človeško bitje čudež narave, tudi to ni dovolj, da bi zanesljivo 
vedeli, da je le terapevski ukrep  tisti, ki je povzročil razliko. Zato pri proučevanju 
učinka zdravil kontrolni skupini dajo PLACEBO.
 Za še večjo objektivnost naredijo te raziskave dvojno slepe, kar pomeni, da ne 
zdravnik, ne pacient ne vesta, katera oseba je v intervencijski skupini in katera v 
kontrolni skupini. Študija je zasnovana tako, da ima največjo možno dokazno vrednost.
 Raziskave na področju prehrane so posebno problematične, ker jih ni mogoče 
izvesti ne s placebom in ne kot dvojno slepe. Diete, ki vključujejo meso, maslo in 
sladkor nimajo enakega okusa in videza kot diete, ki jih ne vključujejo.
 Po drugi strani je nemogoče vnesti eno samo spremembo (terapevtski ukrep) v 
dieto.  Nasičene maščobe je nemogoče izločiti iz diete, ne da bi ob tem zmanjšali tudi 
kalorično vrednost hrane. Zato moramo, da zagotovimo enako kalorično vrednost, 
nadomestiti nasičene maščobe z nečim drugim. Z nenasičenimi maščobami? Z 
ogljikovimi hidrati, proteini?
 Če se zmanjša količina nasičenih maščob v dieti in se na njihov račun poveča 
količina polnovrednih ogljikovih hidratov, raziskovalci na noben način ne morejo 
ugotoviti, kateri od obeh ukrepov (ali  manj maščob ali več ogljikovih hidratov) je bil 
odgovoren za izboljšanje zdravja osebe!
 Drugi problem nastane zaradi redukcionizma v znanosti. Michael Pollan, največja 
avtoriteta v raziskovalnem novinarstvu na področju prehrane, in T. Colin Campbell, 
eden največjih prehranskih raziskovalcev vseh časov, poudarjata, da je hrano nemogoče 
razstaviti na posamezna hranila! 
 Znanost trenutno še ne zna razložiti zdravilnega učinka brokolija na osnovi makro 
in mikro hranil. Se pravi, ko gre za vaše zdravje, 100 g BROKOLIJA ni enako 89,3g 
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vode + 2,82g proteinov + 6,64g ogljikovih hidratov + 0,37g maščobe + 316mg kalija + 
47mg kalcija + 623IU vitamina A + 89,2mg vitamina C ... (1)
 Ko smo ljudje v zgodovini tako razmišljali, smo se vedno opekli. V nadaljevanju 
boste na primeru videli, kaj se je zgodilo z  rafiniranjem (industrijsko predelavo) moke. 
Odlična knjiga na to temo je Pollanova knjiga In defense of food.
 V surovi zelenjavi je toliko različnih povezav in mehanizmov, ki koristijo človeku, 
da jih trenutna znanost še ne zna opisati. In ob vseh teh težavah v raziskovanju je na 
internetu poplava informacij o zdravi prehrani. Ko začnete raziskovati področje zdrave 
prehrane, si morate nadeti filter, da vam balast ne zamaši možganov.
 Upam, da imate sedaj boljši občutek o situaciji prehranske znanosti in boste bolj 
kritično gledali na plaz informacij o zdravi prehrani. Sedaj pa je prav, da v luči zgoraj 
napisanega predstavim še raziskave iz prvega dela.
 Ornisheve raziskave so raziskave znanstveno največje vrednosti. Ampak tukaj 
moramo biti pozorni. Ornish ni preučeval, katero hranilo je vplivalo na izboljšanje 
stanja pri pacientih z boleznijo srca; ali so bile to vlaknine, ali polnovredni ogljikovi 
hidrati, ali manjši vnos maščob. Ornish je preučeval, ali je njegov sistem celovite 
spremembe življenjskega sloga koristen za zdravljenje bolezni srca. In dokazal je, da je.
 Dr. Esselstyn prav tako ni preučeval, katero hranilo vpliva na izboljšanje bolezni 
srca, ampak je dokazal, da strog režim prehrane, ki ga je uporabljal, deluje. To je korak 
naprej v zdravljenju bolezni srca. 
 Če znanstveniki ustvarijo najcenejši avtomobil na trgu, ki leti, je varen, je brez 
stroškov uporabe in ne onesnažuje, ga boste začeli uporabljati? Seveda! Nato pa je 
potrebno, da raziskovalci dokažejo kaj natanko je v tem novem izumu tisto, kar daje 
tako dobre rezultate. Katera izmed živil v prehrani so tista, ki povzročajo bolezen srca in 
katera srce ščitijo? To se dogaja sedaj.
 Prehranska znanost je mlada znanost. Ampak kljub temu, da so prisotna številna 
odprta vprašanja, nejasnosti in celo nasprotovanja, je nekaj jasno: 

ljudje, ki  se prehranjujejo s tako imenovano zahodno prehrano, dieto, ki je 
sestavljena iz veliko predelanih živil  in mesa, veliko dodane maščobe in sladkorja, 
veliko rafiniranih žit in veliko vsega razen zelenjave, sadja in polnovrednih žit, 
trpijo za boleznimi zahodnega sveta (debelost, sladkorna bolezen tipa II, srčno-
žilne bolezni in rak).

 V nadaljevanju vam bom zato najprej predstavil tri vrste živil v zahodni prehrani, 
ki dokazano škodijo vašemu srcu in vašemu zdravju, nato pa vam bom dal nekaj 
nasvetov, s pomočjo katerih boste lahko naredili prvi korak k boljšemu zdravju.
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7. Tri vrste zahodne prehrane, ki 
škodijo vašemu zdravju

“Jejte hrano, ne preveč, večinoma rastline.”

Michael Pollan, In Defense of Food (1)

 Michael Pollan je znanost s področja prehrane strnil v eno poved, ki poudarja:

1. Da danes v trgovinah najdemo vse manj prave hrane. 
2. Da se s hrano preveč nažiramo.
3. Da je rastlinska hrana (zelenjava, sadje, žita itd.) tista, ki človeku da najboljše 

zdravje.

 V nadaljevanju se bom najprej osredotočil na prvo in nato v naslednjem poglavju 
še na tretjo točko. Danes je mogoče še bolj pomembno od tega, da jemo več hrane, ki je 
zdrava, to, da na našem vsakodnevnem jedilniku ni hrane, ki nam uničuje telo. Michael 
Pollan pride skozi svoje raziskovanje do ugotovitve, da je zahodna dieta edina dieta v 
zgodovini človeštva, ki se ji človeški organizem ni uspel prilagoditi in ga znova in 
znova vedno potisne v bolezen!
 V nadaljevanju boste izvedeli za tri vrste hrane v zahodni prehrani, ki so, 
dokazano, dolgoročno zelo škodljive za vaš organizem. Najbolje, če jih sčasoma izločite 
iz vsakodnevnega rituala in jih uživate le priložnostno.

1. Sladkane pijače in drugi viri sladkorja, bela moka in 
bel riž

 Vsem je skupno to, da so rafinirani ogljikovi hidrati. To so živila, ki povročijo 
hiter dvig sladkorja v krvi (imajo visok glikemični indeks). Rafinirani ogljikovi hidrati 
so verjetno razlog številka ena zakaj imamo danes epidemijo debelosti, sladkorne 
bolezni, bolezni srca in ožilja ter raka dojke, prostate in debelega črevesa (2). Rafinirani 
ogljikovi hidrati spodbujajo izločanje faktorja IGF-1, ki promovira vnetje v telesu in rast 
rakavih celic (3; 4). 
 Če jeste prehrano z nizko vsebnostjo maščobe, ob tem pa veliko rafiniranimi 
ogljikovimi hidrati, je to še slabše za vaše zdravje, kot če jeste prehrano z veliko 
maščobe (5). Po drugi strani je velika raziskava objavljena leta 1999, kjer so preučevali 
več kot 75.000 žensk, pokazala, da več polnovrednih žitaric kot so ženske vnesle, manj 
so bile izpostavljene tveganju za bolezen srca (6).

Bela moka je prvi fast-food v zgodovini človeka!
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 Hitra prehrana ima svoje začetke okrog leta 1870 z iznajdbo parnih mlelnikov, ki 
so zamenjali mlinske kamne. Mlelniki so prvič v zgodovini uspeli žito očistiti do te 
mere, da je ostala le endosperma zrna. Kalček in ovojnica, bogata s hranilnimi snovmi, 
sta bila odstranjena (pri mletju z mlinskim kamnom se odstrani le ovojnica, kalček 
ostane).
 Na ta način je nastala bela moka, ki je imela veliko daljšo obstojnost na policah 
kot prejšnja, polnovredna moka. Hranilno bogata olja, ki jih vsebuje kalček, namreč 
močno skrajšajo obstojnost moke. Bela moka je bila prva hitra prehrana, ki je imela 
hitre posledice na zdravje ljudi. 
 Kamor koli se je bela moka razširila, so se začele pojavljati epidemije beri-berija 
(pomanjkanje vitamina B1) in pelagre (pomanjkanje vitamina B3). Kalček in ovojnica 
namreč vsebujeta veliko različnih B vitaminov. Zato so okrog leta 1930 beli moki začeli 
dodajati vitamin B.
 Kasneje se je izkazalo, da tudi folne kisline (vitamin B9), ki smo jo nekoč dobili 
iz polnozrnate moke, sedaj ljudem primanjkuje, zato so tudi slednjo, leta 1996, začeli 
dodajati beli moki. Danes vemo, da beli moki očitno manjka še marsikaj drugega, saj je 
pomemben vzrok današnjih kroničnih bolezni. 
 Zgornja zgodba je zelo poučna. Lepo lahko namreč vidite da, ko je živilo enkrat 
industrijsko rafinirano, njegove hranilne manjvrednosti ne moremo več nadomestiti z 
umetnimi dodatki. 
 V 100 letih znanost ni toliko napredovala, da bi lahko nadomestili, vsa 
mikrohranila do te mere, da bi bela moka postala ponovno hranilno bogata hrana.  
Mogoče bo znanost v prihodnosti odkrila vse luknje, ki še manjkajo...
 Večina ljudi ve, da McDonalds ni ravno raj za zdravo prehrano. Težko pa bi 
zamenjali belo moko in bel kruh za polnovredno moko in kruh. Bela moka je v naši 
kulturi. 
 Ljudje, ki nočejo spremeniti svojih prehranjevalnih navad rečejo, da pretirano 
ukvarjanje s hrano tudi ni zdravo. Ampak naj vas vprašam naslednje: bi jedli bel kruh, 
če bi zraven morali pojesti še tabletko z vitamini B1, B3 in B9?

Pravo skladišče sladkorja so sladkane pijače.

 Coca-cola, Fanta, večina sokov, sladkane vode, sirupi itd. Sladkane pijače so eden 
od faktorjev, ki nam lahko razloži podatek, da se je poraba sladkorja od leta 1830 
povečala iz 5 kg na osebo na leto do današnjih 35 - 70 kg na osebo na leto (7)!
 V ZDA imajo epidemijo debelosti med otroci. Leta 2000 je bil vsak sedmi otrok 
oziroma najstnik predebel (14%). Leta 2004 je bil že vsak šesti otrok oziroma najstnik 
predebel (17%) (8). In nato je debelost eksplodirala. Leta 2008 je bil v ZDA predebel 
vsak tretji otrok oziroma najstnik (31,7%) (9). Danes je situacija v ZDA porazna.
 Verjetno ste pravilno ugotovili, da so glavni razlog za to sladkane pijače. Oktobra 
2012 so v New England Journal of Medicine objavili tri raziskave, ki so dodatno 
potrdile to ugotovitev (10; 11; 12). Lahko bi rekli, da se oblasti igrajo z  življenji otrok, 
ko dovolijo v šolah avtomate s sladkanimi pijačami. Mogoče je to premila izjava.
 Namizni sladkor oz. glukozno-fruktozni sirup, ki se večinoma uporablja za 
sladkanje pijač, sta sestavljena iz glukoze in fruktoze. Fruktoza je tista, ki je zdravju bolj 
nevarna in vas dela debele. Kar 30% fruktoze, ki jo zaužijete, se namreč v jetrih pretvori 
v maščobo (13). Zelo dobro o tem predava endokrinolog Robert H. Lustig (ko boste 
imeli uro časa, vtipkajte v  youtube “Sugar: The Bitter Truth”).
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 Enega najpomembnejših korakov za zdravje boste naredili, če boste svojemu 
telesu privoščili naravni sok, nesladkan čaj ali najcenejšo možnost, pitno vodo! Če vam 
pitna voda ni všeč je to dober znak, da ste zasvojeni s sladkorjem in potrebujete redno 
dozo sladkanih pijač :). To je eden od znakov, da morate zaustaviti konje.

2. Izdelki z neomejenim rokom trajanja, margarina, 
ocvrta hrana

 Druga zelo škodljiva snov za vaše zdravje so trans-maščobe. Vsebujejo jih 
rastlinska olja, ki so pri sobni temperaturi v trdnem agregatnem stanju. Tipičen primer je 
margarina. 
 Margarina nastane tako, da tekoča rastlinska olja, ki vsebujejo veliko nenasičenih 
maščob delno hidrogenirajo. Med procesom delne hidrogenacije pride do nastajanja 
trans-nenasičenih maščobnih kislin (trans-maščobe). (Prav tako lahko nastajajo trans-
maščobne kisline pri dolgotrajnem segrevanju nekaterih olj nad 180 st. C, kar se dogaja 
med cvrtjem.)
 Trans struktura omogoči maščobi posebne lastnosti. Primer: oleinska in elaidinska 
kislina sta obe mono-nenasičeni maščobni kislini z enako kemijsko formulo - C18 H34 
O2. Prva je cis-nenasičena, druga je trans-nenasičena (trans-maščoba). Prva se topi pri 
temperaturi 13,4 st. C, druga se topi pri temperaturi 45,0 st. C (14).
 Podobna majhna sprememba v kemijski strukturi omogoči maščobam, ki 
sestavljajo margarino, da je le ta trdna pri sobni temperaturi in se lepo stopi med 
pečenjem ali uživanjem. To omogoči margarini tudi to, da jo lahko lepo namažete na 
kruh takoj za tem, ko jo vzamete iz hladilnika.
 Poleg tega se izdelku, ki vsebuje delno hidrogenirana rastlinska olja (trans 
maščobe), močno podaljša rok trajanja. Hidrogenacija namreč zmanjša število dvojnih 
vezi v maščobni kislini, ki so bolj občutljive na proste radikale in tako zmanjša 
možnost, da postane maščoba žarka. 
 Tako lahko ostane izdelek zelo dolgo na policah trgovin. Večina izdelkov z 
neomejenim rokom trajanja vsebuje trans maščobe! Tiste po enem letu še vedno sveže 
roladice ali pakirani rogljički ali ocvrt krompirček, ki se tako lepo stopi v ustih. To je 
svarilo podobno znaku na radioaktivnih snoveh. Prava hrana se pokvari! 
 Raziskava, narejena na Nizozemskem in objavljena leta 2001 v Lancetu, je 
pokazala, da že samo 2% višji vnos trans-maščobnih kislin povzroči 25% večje tveganje 
za nastanek bolezni srca (15)!
 To lahko za prebivalce ZDA predstavlja veliko težavo, saj je prehranski industriji 
dovoljeno, da izdelke, ki vsebujejo manj kot 4% trans-maščob označi kot “trans-
free” (16).
 Leta 1994 narejena študija je ocenila, da v ZDA umre 30.000 ljudi na leto zaradi 
bolezni srca katere vzrok so trans-maščobe (17). Študija narejena leta 2006 je ocenila, 
da zaradi s trans-maščobami povezane bolezni srca umre 100.000 ljudi na leto (18).
 V raziskavi obljavljeni leta 2006 v New England Journal of Medicine so zapisali, 
da so na kalorijo zaužite hrane, trans-maščobe najbolj nevarno makrohranilo za razvoj 
bolezni srca in ožilja(19)!
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3. Pretirano uživanje rdečega mesa

 Raziskava, narejena leta 2006 na Oddelku za epidemiologijo na Harvardu, je v 
študiji, v kateri so spremljali 91.000 medicinskih sester dvanajst let, odkrila, da je pri 
ženskah pred menopavzo tveganje za raka dojke dvakrat večje, če jedo rdeče meso več 
kot enkrat na dan v primerjavi z ženskami, ki ga uživajo manj kot trikrat na teden (16).
 V Evropi narejena študija EPIC v kateri je sodelovalo 400.000 ljudi, je pokazala, 
da so ljudje, ki pojejo velike količine rdečega mesa, dvakrat bolj ogroženi za raka 
debelega črevesa, kot tisti, ki ga pojejo manj kot 20 gramov na dan. Nasprotno pa se, če 
jemo ribe, v katerih je veliko maščobnih kislin omega-3, nevarnost prepolovi (17).
 Spomnim se, ko je na Plečnikovih dnevih decembra 2011 na Medicinski fakulteti 
v Ljubljani predaval Nobelov nagrajenec iz fiziologije in medicine, prof. Harald zur 
Hausen. Nagrado je prejel za odkritje povezave med rakom materničnega vratu in HPV 
(Humani Papilloma Virus). Pričakoval sem predavanje o HPV virusih in raku in na nek 
način se je tako tudi zgodilo, ampak presenetilo me je, da je Nobelov nagrajenec na 
področju medicine polovico svoje prezentacije posvetil tematiki rdečega mesa. 
Predvsem goveje meso je tisto, ki je bolj škodljivo za vaše zdravje.
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8. Štiri vrste živil, ki morajo biti 
vključena v vsak vaš obrok

 Zdravniki radi rečemo, da je najboljša zmernost. To drži, z izjemo naslednjih 5 
skupin najbolj zdravih živil, ki morajo biti vključena v vsak vaš obrok! Priporočam, da 
na začetku ne spreminjate svojih prehranjevalnih navad z izključevanjem, ampak z 
vključevanjem (več o tem v nadaljevanju).
 Ne izključite ničesar, kar ste dosedaj uživali, ampak počasi vključujte vedno več 
živil s spodnjega seznama! Zapomnite si, raznovrstnost vaše dosedanje prehrane je 
boljša, kot pomanjkanje ob uživanju izključno spodaj napisanih živil.

1. Zelenjava:

 Artičoke, blitva, brokoli, bučke, cvetača, čebula, česen, čili, gobe, jajčevci, 
korenje, koruza, krompir, kumare, ohrovt, paradižniki, por, radič, stročji fižol, šalotka, 
šparglji, špinača, zelena, zelena solata, zelje ...

2. Polnovredne žitarice, kosmiči:

 Neoluščene žitarice (polnovredna pšenica, pšenica durum, pira, kamut, oves, ajda, 
rž, ječmen), polnovredna moka (mletje celega zrnja), polnovredne testenine, neoluščen 
riž, divji riž, neoluščen dolgozrnati basmati riž, kvinoja, polnovredni kosmiči (z manj 
kot 5g sladkorja na 100 kalorij) ... 

3. Stročnice ali sojini izdelki:

 Vse vrste fižola, grah, leča, čičerika, sojino mleko, tofu, tempeh ...

4. Sadje:

 Banane, borovnice, češnje, fige, jabolka, jagode, grozdje, kakiji, kiviji, limone, 
lubenice, maline, mandarine, mango, melone, papaja, pomaranče, robidnice ...

 Še nekaj besed o maščobah. Meni osebno najbolj fascinantno odkritje o vplivu 
prehrane z visoko vsebnostjo maščobe na vaše zdravje je naslednje. 
 V knjigi sem omenil, da je zoženje žile zaradi zakrčitve mišičnih vlaken 
(vazospazem) pomemben dejavnik za nastanek srčnega infarkta. Glavni vzrok 
vazospazma je zmanjšano izločanje dušikovega oksida (NO) iz okvarjenih celic, ki 
obdajajo notranjo steno žile. To je razlog, da je pri ljudeh z boleznijo srca sposobnost 
žile, da se razširi, močno zmanjšana (1).
 Raziskovalci so dokazali, da ima že en sam obrok z visoko vsebnostjo maščobe 
negativen učinek na celice in izločanje dušikovega oksida (2; 3). Te raziskave so s 
prstom pokazale v sam začetek nastajanja bolezni srca in dokazale, da vam telo ob 
vsakem nezdravem obroku sporoči, da je ta nezdrav!
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 Ampak niso vse vrste maščob nezdrave. Poznamo nasičene maščobne kisline in 
nenasičene maščobne kisline. Nasičene maščobne kisline višajo celokupni in LDL 
holesterol v krvi (4; 5) ter povečujejo tveganje za razvoj bolezni srca in ožilja. Na 
simpoziju največjih avtoritet s tega področja so leta 2011 po pregledu vseh dosedanjih 
raziskav zaključili, da 1% več energije iz nasičenih maščob v vaši dieti pomeni 2-3% 
večje tveganje za razvoj bolezni srca in ožilja (6)! 
 Nasičene maščobe se nahajajo v mleku, maslu, siru in drugih mlečnih izdelkih, 
loju, svinjski masti, mastnem mesu, tropskih oljih (kokosovo olje) ...
 Nenasičene maščobne kisline so lahko mononenasičene in polinenasičene. Omega 
6 in omega 3 maščobne kisline so nenasičene maščobne kisline. Čeprav medijska 
poplava informacij opozarja na pomembnost razmerja med omega 6 in omega 3 
maščobnimi kislinami v naši prehrani, tega raziskave ne potrjujejo (7). Trenutna znanost 
kaže, da tako omega 3 kot tudi omega 6 maščobne kisline, znižujejo tveganje za bolezen 
srca in ožilja (8; 9). Nasičene maščobe so tiste, ki so nevarne za vaše srce!

Če izbirate maščobe, izberite bolj zdrav vir maščob:

- olivno, laneno, repično olje
- oreščki - indijski oreščki, orehi, mandlji ... 
- ribe (skuše, slaniki, losos, sardele, sardoni ...), manjše ribe na dnu prehranske verige 

vsebujejo manj toksinov, predvsem manj živega srebra

31



9. Najboljši pristop k hrani  -  dva 
koraka naprej, enega nazaj

 Zdravniki prehrano, ki sem jo opisal v prvem delu, uporabljajo za zdravljenje 
bolezni srca. Radikalna sprememba prehrane poteka pod strokovnim nadzorom v sklopu 
Programa intenzivne kardialne rehabilitacije. Ob spreminjanju vaših prehranskih 
vzorcev je pomembno, da imate v mislih tri stvari:

1. Za zdravje in dobro počutje ni pomembna le prehrana, zato poslušajte svoje telo in ne 
siliti v spremembe za vsako ceno.

2. Potrebovali ste celo življenje, da ste se privadili na hrano, ki jo jeste danes, nemogoče 
je pričakovati, da boste sedaj v enem mesecu, niti v enem letu, to spremenili.

3. Ne izključujte živil iz vašega trenutnega jedilnika! K spreminjanju prehrane pristopite 
s filozofijo izobilja. Začnite z dodajanjem zdravih živil, ne z izogibanjem manj 
zdravim živilom.

 Nevarnost, ki se zelo pogosto pojavlja, je, ko se Slovenec odloči, da bo jedel manj 
mesa. Zelo verjetno je, da nima dovolj znanja (še posebej, ker mu ni v navadi), da si bo 
pripravil dovolj raznovrstno prehrano, ki bo nadomestila meso po kalorijah, makro in 
mikro hranilih.
 Zato je bolje začeti z dodajanjem, ne z izogibanjem sedanji prehrani! Malce 
nelogično je, da boste na pot  zdravja stopili tako, da na začetku ne boste izločili nobenih 
živil iz vašega trenutnega jedilnika. Ampak to je prava pot. Najprej dodajte dovolj 
zdrave hrane v svoje obroke, nato šele izločite manjši del stare. Dva koraka naprej, 
enega nazaj!
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10. Sedem nasvetov za dober začetek

1. Vključite zelenjavo ali stročnice v vaš zajtrk! Poznam zelo zelo malo ljudi, ki jedo 
zelenjavo za zajtrk (paradižnik z olivnim oljem, grah, poparjen brokoli, zmiksan 
ohrovt ...). Če ne jeste zelenjave za zajtrk, izgubljate veliko kar se tiče zdravja in 
dobrega počutja.

2. Odstranite iz hiše vse sladkane pijače. 99% pijač je sladkanih. Začnite piti vodo, ne 
sladkane čaje ali naravne sokove.

3. Odstranite iz hiše vse sladkarije, piškote, mlečne čokolade in podobno. Ko boste 
lačni in boste na polici zagledali piškote, boste začeli cediti sline. To pomeni, da ste 
normalen človek in da vaš refleks slinjenja deluje. Kot človek pa ste lahko tudi 
pametnejši in take situacije preprečite že v naprej.

4. Izogibajte se prehranskim izdelkom, ki vsebujejo sestavine, ki jih 9-leten otrok 
ne zna izgovoriti oziroma se na njih bohotijo napisi, ki  promovirajo boljše 
zdravje. Zdrava hrana največkrat ni niti zapakirana, kaj šele, da bi bila porisana z 
zadnjimi marketinškimi idejami.

5. Kranjsko klobaso, pršut, francoske sire in druge manj zdrave specialitete uživajte 
občasno in v družbi. Prehranjevanje je kulturni običaj in ni le vzvod dobrega počutja 
(čeprav je pametno tako razmišljati). Ampak nič kulturnega ni v tem, da jeste mastno 
hrano sami doma pred televizijo.

6. Ne bodite obsedeni glede izbire hrane na socialnih dogodkih. Izberite bolj zdravo 
hrano med ponujenim. Osebno mislim, da je bolje en dan jesti manj zdravo, biti sit in 
uživati v družbi, kot pa biti lačen in tečen. Rešitev za dogodek, za katerega se že v 
naprej zavedate, da na njem ne bo nič zdrave hrane, je, da pojeste zdrav obrok, tik 
preden se na dogodek odpravite.

7. Zadnji obrok si naredite 3 ure preden se odpravite spat. Blag občutek lakote, ki se 
bo po treh urah pojavil, vas bo še dodatno uspaval. S praznim želodcem boste zaspali 
kot medvedek.
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Ljubite s srcem in bodite zdravi

 Predstavljajte si vaše telo kot seštevek vsega, kar ste do sedaj vnesli vanj. Kakšno 
bo zdravje vašega telesa čez 10 let, če boste vsak dan vnašali hrano, ki je predelana in ki 
ne vsebuje gradnikov, ki jih vaše telo potrebuje za optimalno delovanje? Podobno kot če 
bi v avto točili bencin, ki počasi uničuje motor. 
 Naše telo je resnični čudež narave. Na mikronivoju potekajo procesi, ki ohranjajo 
ravnovesje v našem telesu. Varovalni mehanizmi v telesu so mikro kirurgi in mikro 
zdravila, ki jih umetno nikoli ne bomo mogli v celoti nadomestiti.
 Si predstavljate zdravilo ali operacijski postopek, ki bi ubilo vsako od milijonih 
celic, ki se vsak dan napačno delijo in imajo potencial, da postanejo rakave? Si 
predstavljate operacijski postopek, ki bi popravljal vsako poškodbo naše celične DNK, 
ki nastane zaradi sončnih UV žarkov?
 Najbrž zelo težko. Naše telo je tisto, ki je sposobno opravljati vse te zahtevne, 
zapletene, neskončno natančne naloge. In tukaj je po mojem mnenju glavni trik. Mi smo 
tisti, ki dostavljamo gradnike, surovine za te super inženirje našega telesa, za super 
vojsko našega telesa. Če jim dajemo slab material, potem naša super vojska ne bo več 
super. 
 Predstavljajte si, kaj bi naredili najboljši inženirji sveta, ki gradijo najveličastnejše 
stolpnice na svetu, če bi jim za material dali blato in palice. Nič. Enako je z vašim 
telesom.

Dajte mu najboljše surovine, da bo lahko veličastno delovalo!
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Naslednji korak

 Upam, da vam je knjiga dala osnovo, da boste o zdravju začeli razmišljati drugače 
in boste zdravje vzeli v svoje roke! Ampak to je šele začetek. 
 Če imate bolezen srca in ste glede izboljšanja vašega zdravja resni, potem je vaš 
naslednji korak ta, da se prijavite na www.vasesrce.si, kjer vas bom korak po koraku 
vodil do boljšega zdravja.
 Rad bi vas prosil še za eno uslugo. Če vam je bila knjiga všeč, jo prosim pošljite 
naprej eni osebi. Mogoče vam je ta oseba pravkar padla na pamet. Oseba, za katero 
veste, da bi ji knjiga zelo koristila. V knjigo je bilo vloženo okrog dvesto ur pisanja in 
zadnji dve leti pridobivanja znanja. Želim si, da bi jo v roke dobili ljudje, ki jo res 
potrebujejo. 

Ljubite s srcem in bodite zdravi,

Uroš

PS.:  Če se vam je med branjem knjige postavilo kakšno vprašanje, mi ga lahko napišete 
na: uros.sinigoj@vasesrce.si. Se bom potrudil čim bolje odgovoriti.
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Zahvale

 Zahvaljujem se Gei, ki je pred izidom zagotovo prebrala največ verzij te knjige ter 
je večkrat naredila generalno čiščenje slovničnih napak. Za vse preostale slovnične 
napake, ki ste jih zelo verjetno še odkrili v knjigi, sem odgovoren sam, ker sem 
popravljal odstavke tik pred izidom. Zahvaljujem se tudi mami Damijani, očetu Martinu  
in sestri Petri za podporo ter strokovne, slogovne in pravopisne pripombe, knjiga pa 
sicer ne izraža njihovih stališč. Zahvaljujem se tudi vsem ostalim, ki ste prebrali prvo 
verzijo knjige, in mi dali koristne pripombe.
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