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Bi se dalo telo hladiti 
bolj zdravo?

Kako deluje notranja termo-
regulacija? Če mrzel pred-

met potopite v toplo vodo, se bo 
ta s časom segrel na temperaturo 
medija, v katerega ste ga potopili. 
Po tem principu poteka tudi kuha-
nje: jajce v vreli vodi se bo segre-
lo in skuhalo. Kako se potem mi ne 
skuhamo, ko na soncu temperatu-
re dosežejo skoraj 50 stopinj in bi 
na razgreti pločevini dobesedno 
lahko scvrli jajca? Kako človeške-
mu telesu uspe obdržati tempe-
raturo okrog 36,5 stopinje, četudi 
smo v okolju, ki preseže 40 stopinj? 
To vam lahko razložim z zapleteno 
medicinsko fiziologijo ali pa bolj sli-

ioni, ti pa do-
datno motijo naše 
počutje, izčrpavajo or-
ganizem, ustvarjajo večjo 
občutljivost na sluznicah in ve-
čjo dovzetnost za elektromagne-
tni smog drugih naprav, brez ka-
terih nam danes živeti ni. Poveda-
no drugače: tam, kjer je klima, tudi 
sevanje prenosnih telefonov, wi-fi 
oddajnikov in računalnikov postaja 
bolj škodljivo za telo.

Ko potegnete črto, je cena, ki jo 
plačujemo s takšno »rešitvijo«, vse 
večja dehidracija, ki za seboj pote-
gne vrsto zdravstvenih težav. Ste že 
opazili, kako »olesenimo«, ko dalj 
časa sedimo v klimatiziranem pro-
storu? Ste že opazili, koliko je več 
vnetij mehurja in težav z ledvicami? 
Ali težav z dihali in nenehnimi pre-
hladi tudi poleti? Vse to so klasične 
posledice izpostavljenosti hladilnim 
napravam.

Zahodno cesarstvo na kolenih.
Verjetno pa je največja posledica 
obsežnega ohlajevanja zraka ta, da 
smo v zelo kratkem obdobju kot ci-
vilizacija postali vse bolj občutljivi 
za temperaturna nihanja in se telo 
številnih ljudi ne zna več prilagajati 
toploti in mrazu. Če si te dni belite 
možgane, s kakšnimi novimi orožji 
se bo bojevala morebitna naslednja 
velika vojna, pomislite, da kakšne 
zapletene tehnologije »sovražnik« 
niti ne potrebuje. Le izklopiti mora 
klimo, gretje in splet ... in bo veliko 
zahodno cesarstvo na kolenih.

Ubijalska klima
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V pisarni se pogovarjamo, ali bi lahko vročino 
premagovali drugače kot s klimatsko napravo. 
Ugotavljamo namreč, da imamo zaradi hlajenja 
ženske zelo pogosto vnetje mehurja, pa še na 
grlo udarja. Poskusili smo tako, da naprava dela 
čez noč, zjutraj pridemo v že ohlajen prostor in 
klimo izključimo. Tako zdržimo do opoldne, potem 
pa jo je znova treba vključiti. Zdaj premišljujemo, 
ali bi lahko storili še kaj, da se shladimo kako 
drugače. Če pomislim, da v številnih delih sveta 
ljudje shajajo še z veliko višjimi temperaturami 
in še nikoli niso slišali za klimatsko hlajenje, je to 
zagotovo mogoče. Zato bomo veseli  
vsakega vašega nasveta.

bralka Ana

ži notranje hlajenje. Princip seveda 
deluje, dokler smo dovolj hidrirani 
in dokler imamo dovolj elektrolitov 
(soli), kar ne more trajati večno.

Kako smo preživeli včasih? Ne-
kateri se še spominjamo časov, ko 
ni bilo težko s fičom, jugom ali katr-
co brez klimatske naprave potovati 
po razgretem asfaltu. Preživeli smo 
in se ob tem še dobro imeli. Se je 
res spremenilo podnebje ali je ope-
šala naša sposobnost prilagaja-
nja temperaturnim spremembam? 
Verjemite, da poletne temperature 
danes niso toliko višje, kot so bile 
včasih. Večja težava je, da je so-
dobni človek svojo prilagojenost na 
temperaturne razlike iz leta v leto 
zmanjševal. Sodobne klimatske 
naprave na videz odpravljajo teža-
ve z vročino, vendar ne brez posle-
dic. Ena izmed njih je, da sodobni 
človek namesto da bi se počasi 
prilagajal na vročino in spreminja-
nje temperatur čez dan in ponoči, 
preživi večji del dneva z umetno 
ustvarjeno temperaturo in vlago. 
Zato telo stik z zunanjim svetom, ki 
ima drugačno temperaturo in vla-
go, doživi kot šok.

Cena umetnega hlajenja. Del-
ček zgodbe, ki vam je prodajalci 
klimatskih naprav ne povedo, je, 
da naprave delujejo tako, da suši-
jo zrak (zato morajo imeti cev, skozi 
katero bo odtekala tekočina iz pro-
stora). In če naprava suši zrak, suši 
tudi vse, kar je v prostoru, vključ-
no z nami! Ker to počne s pomo-
čjo elektrike, nenehno bombardira 
prostor s pozitivno naelektrenimi 
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Prihajajo časi, ko bomo potrebovali še več 
preverjenih naravnih rešitev, zato smo se odločili 
rubriko Naravno in enostavno razširiti ter jo narediti 
še bolj konkretno in uporabno. Naši dolgoletni 
avtorici Sanji Lončar bodo v prihodnje pri pripravi 
vsebin pomagali tudi drugi strokovni sodelavci 
projekta Skupaj za zdravje človeka in narave – 

vse z željo, da bodo 
predstavljeni znanja in 
rešitve še bolj zanesljivo 
pomagali vsem, ki jih 
potrebujete. Številni ste 
nam sporočali, kako 
dragocene članke iz te 
rubrike že shranjujete. 
Zdaj bo še več razlogov 
za to! Svoja vprašanja 
lahko še naprej pošiljate 
na zarja@media24.si.

Še več preverjenih
naravnih rešitev!

kovito, s primerom hlajenja piva na 
soncu. Od tega bo dvojna korist.

Ali poznate trik, kako shladiti
pivo na močnem soncu? Ovije-
mo ga v časopisni papir ali blago, ki 
smo ga namočili v vodi, in pustimo 
stati na soncu, dokler se papir ne 
začne sušiti. V manj kot desetih mi-
nutah bo pivo rosno mrzlo. Izhlape-
vanje vode bo potekalo z odjemom 
toplote in tako bo porabilo tudi to-
ploto iz steklenice. Ta primer nava-
jam, ker telo uporablja enako za-
konitost za lastno hlajenje. Ko smo 
»oviti« s toplim zrakom, telo odpre 
pore, navlaži površino in tako spro-
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Hlajenje v puščavi
Tam, kjer osvežilne pijače niso 

povsod na dosegu roke, so mo-
rali prebivalci uvesti bolj varčne 
mehanizme, kako shajati z vroči-
no. Tako so Arabci razvili pose-
ben način oblačenja, ki prepre-
čuje, da bi zunanja vročina sploh 
prišla do njihovih teles. Beduini 
niso mazohisti, da bi v puščavi 
nosili črna oblačila − če bi jih to 
dodatno segrevalo. Skrivnost nji-
hovega načina oblačenja je več 
plasti naravnih tankih tkanin, pri 
katerih vsaka ustvarja izolacij-
ski sloj. Če je torej temperatura 
na čisto zgornji plasti skoraj 60 
stopinj, vmes med prvo in drugo 
plastjo kroži zrak, ki ustvarja izo-
lacijo, in je tako spodnji sloj obla-
čil že manj vroč kot tisti na vrhu. 
Temperatura telesa, ki se giblje 
okrog 36,5, tako ostaja zaščitena 
in se zelo malo spreminja, zato 
telesu ni treba porabiti veliko 
energije in vode, da jo vzdržuje.

Če bi bilo telo golo, bi vroč zrak 
segreval površino telesa in ga 
tako silil v bolj aktivno hlajenje, 
kar je za telo stres in dodaten 
napor. Kot vidite, naša poletna 
oblačila nimajo veliko skupnega 
s potrebami telesa. Veliko bo-
lje bi se počutili v 
večslojnih narav-
nih oblačilih. Ta 
seveda morajo 
biti zračna in na-
ravna. Poleti se 
najbolj obnesejo 
materiali, ki delu-
jejo hladilno: lan, 
konoplja, bom-
baž, bambus ali 
svila.

NARAVNE REŠITVE ZA VEČ SVEŽINE
Naravna pomoč − 
hrana, ki hladi

Sadeži in zelenjava, ki dozoreva-
jo na močnem soncu, imajo enake 
težave kot mi. Ko je v senci pribli-
žno 30 stopinj, je lahko na soncu 
tudi čez 50 stopinj. Kako rastline 
to lahko preživijo? Da bi prenesle 
dolgo »cvrtje« na soncu, mora-
jo razviti sposobnost notranjega 
klimatiziranja. Različne rastline to 
počnejo na različne načine, za vas 
pa je pomembno, da veste, da vas 
bo najbolj hladilo tisto, kar je zra-
slo v najbolj vročem okolju. Zato 
se poleti hladimo z lubenicami, 

melonami, paradižniki, kumara-
mi in drugimi sadeži in zelenjavo, 
ki se zna sama shladiti in te svo-
je hladilne lastnosti prenaša tudi 
na nas. Iz enakega razloga takšne 
hrane ni primerno uživati pozimi, 
ker nam bo odvzela preveč to-
plote in nas bo po nepotrebnem 
zeblo. Prav to napako pogosto 
naredijo presnojedci in jih kljub 
vsem zaužitim vitaminom, antio-
ksidantom in rudninam telo pozi-
mi z mrazenjem opozarja, da ne-
kaj ni v redu. Poleti pa nam takšen 
vpliv živil zelo prav pride, zato čim 
višja bo temperatura, tem več hla-
dilne zelenjave in sadja zaužijte.

Zakaj čaj hladi 
bolj kot mrzlo pivo?

Zahodnjaki ne znamo odgovo-
riti na to vprašanje. Še več, pre-
pričani smo, da bolj mrzla pijača 
pomeni tudi bolj ohlajeno telo. 
Od tega živijo gostinci in proizva-
jalci hladilnikov. Rezultat je veli-
ko porabljene energije in denarja 
za napačno odpravljanje težave. 
Tudi tu se vidi le naša kratkovi-
dnost, ko iščemo rešitve po bli-
žnjicah.

Ko zaužijemo ledeno pijačo, 
s tem v telesu ustvarimo šok in 
odjem toplote. Težave se zač-
nejo, ko takoj zatem telo zažene 
grelce, da izgubljeno toplo-
to nadomesti, zato nam 
postane še bolj to-
plo, kot nam je bilo 
prej. Zato modri 
ljudje poleti pi-
jejo mlačen 
čaj maroške 
mete. Skriv-
nost tega 
napitka je v 
tem, da meta 
v telesu deluje 
hladilno, mla-
čen čaj pa ne 
zbuja naših ogre-
valnih generatorjev.

Da bi 
preživele na 

žgočem soncu, 
so vse te rastline 

razvile sposobnost 
notranjega 
hlajenja!

Če boste metin čaj 
pogosto uživali, 

potem ga ne 
pripravljajte s poprovo 
meto, ki vsebuje mentol. 

Ta lahko ob daljšem 
uživanju draži želodec in 
zmoti normalno izločanje 
želodčne kisline. Takšne 

napitke delajte s tako 
imenovanimi zelenimi 

metami. Imenujejo jih še 
maroška, klasasta, spicata 

... te mete ne vsebujejo 
mentola, vseeno pa so zelo 

osvežilne in hladilne.

POZOR

Trik: 
Nardite si 

klimo z ventilatorjem
V zamrzovalniku zamrznite večje 

kose ledu. Dajte jih v vrečko, to pa 
obesite pred ventilator. Pod vrečko po-
stavite plastično posodo, v katero bo 
kapljala voda, ko se bo led počasi ta-
jal. Deležni boste zelo svežega zra-

ka brez kovinskega priokusa in 
odjema vlage, ki je značilen 

za klimatske naprave.
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Kako se hladijo 
tam, kjer ni 
klimatskih naprav?

V krajih, kjer je ekstremna vro-
čina nekaj popolnoma vsakda-
njega, so razvili številne načine 
prilagajanja takšnim razmeram. 
Tam veliko bolj kot mi uporablja-
jo izolacijske moči blata, slame, 
vode ... V puščavi najdemo ve-
liko naselij, v katerih so bivalni 
prostori pod tlemi. Če pa so hiše 
nad tlemi, pogosto uporablja-
jo tako imenovano dvojno stre-
ho, med katerima teče zrak in se 
zato strop nikoli ne pregreva.

Dvojna streha je odličen izum, 
ki so ga skozi desetletja preizku-
sili tudi na terenskih vozilih, kot 
je bil stari land rover defender. 
Smo danes res postali preveč 
premožni, da raje trošimo naf-
to, da nam poganja zdravju ško-
dljivo klimo, namesto da bi avte 
shladili na naraven način? Poleti 
zato raje na strop avta montiraj-
te stropni prtljažnik. Kjer koli par-
kirate, bo v avtu zrak, kot da ste 
parkirali v senci. Če uporabite še 

ki vas bodo preverjeno ohladili!
5 napitkov,

senčnik za prednjo šipo, bo avto 
ostal prijetno ohlajen. In ko bodo 
drugi vstopili v razgreto pločevi-
no, ki jih bo v hipu prepotila, lah-
ko izbirajo le med nevarnim pre-
pihom in nevarno klimo. Če pa 
vstopite v normalno segret avto, 
bo tudi prevetritev lažja in se bo-
ste klimi v večini primerov lahko 
izognili.

4.

Limonada 
Poleti je najbolje piti 

limonado z dodatkom 
soli. Ta vas bo zelo hitro 

razkisala, ohladila in 
odpravila dehidracijo. 
Lahko ji dodamo tudi 
metine ali peteršiljeve 

liste.
2.  

Sok lubenice 
ali melone

 3.

Kokosova voda
V telesu učinkuje kot »infu-

zija«, ker vsebuje enako razmer-
je elektrolitov, kot jih imamo v krvi. 
Zato zelo hitro hidrira in povečuje 

energijo. Pozor, na trgu je veliko ko-
kosovih napitkov, ki jih pripravljajo iz 

bolj zrelih kokosov, ti pa so bolj sladki. 
Takšne pijače nimajo enakega učin-
ka. Pravo kokosovo vodo iz zelenih 

kokosovih sadežev prepoznate 
po tem, da ni ne slana ne 

sladka.

5.

Sok rdeče pese
tako hitro shladi, da ga 

lahko uporabimo tudi za 
zbijanje visoke vročine. Ker 
hkrati povzroči padec tlaka, 
upočasnitev metabolizma 
in dehidracijo, z njim ne 

smete pretiravati.

Ne dolivajte olja 
na ogenj!

Dobrote z žara, po katerih poleti številni najbolj 
hrepenijo, na žalost najbolj ogrejejo telo.

Meso že samo po sebi deluje ogrevalno, zato v vročih 
krajih poleti uživajo le kuhano meso in se izogibajo peki in 

cvrtju. Priprava na ognju med vsemi oblikami priprave najbolj 
okrepi ogrevalni značaj mesa. Če mu dodamo še začimbe, ki 
grejejo (poper, čili, origano, šetraj, timijan, rožmarin, česen, 

čebula ...), bo ogrevalni učinek še večji!
Prav zaradi tega povsod po svetu, kjer morajo zaradi varno-
sti hrane uporabiti pekoče in ogrevalne začimbe, obvezno 
začimbnim mešanicam dodajo še koriander, kurkumo in 

laško kumino! Te tri začimbnice, uporabljene skupaj, 
močno »ohladijo« ogrevalno delovanje pikantnih 

 začimbnih mešanic.
Seveda je zaželeno, da zraven zaužijete 
še veliko solate ali pijač s seznama 

živil, ki hladijo.

1.

Metin čaj 
Arabci ga pijejo v 

kombinaciji z zelenim 
čajem. Tako uživajo 
poživljajočo hladilno 

pijačo.

Stropni prtljažnik bo 
senca za avto.

Dvojna streha je 
odličen izum.



Torek od 17. ure–četrtek do 14. ure
V tem času je luna pred ozvezdjem Tehtnice, zato je čas za 
nabiranje zdravilnih rastlin in dišavnic za spravilo – za sušenje, 
predelavo in konzerviranje. V tem času imajo rastline bistveno 
boljši okus in vonj, saj so eterična olja bolj izrazita. Iz enakega 
razloga jih bomo lažje posušili in bodo dalj časa obdržale barvo 
in aromo.

Ker pa je v sredo posebna konstelacija planetov v toplotnem 
trigonu, je takrat zelo aktiven element toplota in bo zato tudi 
primerno za vse plodovke. Izkoristimo ta položaj planetov 
ter se v času od 16. ure naprej posvetimo obiranju plodov in 
morda kuhanju marmelade z manj ali celo brez sladkorja, saj 
sta v istem času zelo aktivna tako element svetlobe (kar daje 
rastlinam več arome in večjo vsebnost eteričnih olj) kot tudi 
element toplote (zaradi tega bodo sadeži bolj sladki).

Četrtek od 16. ure–sobota
Spet prevladuje element vode, vendar nastaja novo stanje, 
saj se je sonce v četrtek premaknilo pred toplotno ozvezdje 
Leva. Toploto prenašata tudi Merkur in Venera pred 
ozvezdjem Leva, zato rastline hitijo zoreti. Na 
te dni plodovke pustimo pri miru, da ne 
spodbujamo delovanja glivic.

To so zelo ugodni dnevi za pobiranje 
semena solat in drugih listnatih rastlin 
ter za nabiranje njivske preslice za čaj 
ali gnojevko (gnojevka je ravno tako 
učinkovita proti glivicam kot čaj).

Izkoristimo tudi padajoče lunine 
loke, da še posejemo solate in kitajsko 
zelje ter sadimo sadike drugih kapusnic 
za jesensko-zimsko pridelavo. Lahko 
pripravimo že prve posevke motovilcev v 
posode in jih postavimo v senco – tako bomo 
lahko imeli prvi pridelek motovilca že v novembru.  
V pomoč vam je lahko Amarantova ponudba sadik, ki se še 
sadijo avgusta in septembra (www.amarant.si).

Nedelja–torek do 11. ure
Luna se je prestavila pred ozvezdje Strelca. Spet je ugodno za 
pobiranje plodovk, da izkoristimo sladkobo zrelih plodov.

Ta čas je tudi primeren za nabiranje cvetov rmana, ki morajo 
biti že pri koncu cvetenja, saj imajo takrat največ učinkovin in 
so takšni najbolj uporabni za izdelavo zaščitnih in kompostnih 
pripravkov.

Setveni koledar, kot ste si ga želeli

Ujemimo ritem narave

8. 8. 2016–16. 8. 2016

Rubriko ureja dipl. ing. 
agronomije Fanči Perdih, 
poznavalka biodinamične 
pridelave, svetovalka za ekološko 
zelenjadarstvo in ustanoviteljica 
slovenske ekološke semenske 
kooperative Amarant.




